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Tutkielman tavoitteet

Tutkielman teoriaosan ensimmäisenä tavoitteena oli kartoittaa tilintarkastuksen viitekehyksen ja sidos
ryhmien tarkastelun avulla niitä tekijöitä ja odotuksia, jotka asettavat vaatimuksia tilintarkastukselle 
ja tilintarkastajien raportoinnille, sekä toisaalta hahmottaa tilintarkastusta säätelevien lakien ja muiden 
säädösten tarkastelun avulla sitä taustakehikkoa, joka säätelee tilintarkastajien toimintaa ja raportoin
tia. Teoriaosan toisena tavoitteena oli KHT-yhdistyksen mallin ja siitä poikkeamista vaativien tilantei
den tutkimisen avulla selvittää uuteen malliin liittyviä perustekijöitä.

Tutkielman empiirisen osan tavoitteena oli ensinnäkin hahmottaa odotuskuilua selvittämällä miten eri 
sidosryhmät määrittävät tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen merkityksen ja hyödyllisyyden 
omalta kannaltaan Empiiriaosan toisena tavoitteena oli selvittää mitä vakiomuotoinen tilintarkastus
kertomus ja toisaalta siitä poikkeaminen eri sidosryhmien kannalta tarkoittavat Kolmantena tavoit
teena oli kartoittaa sidosryhmien mielipiteitä uudesta tilintarkastuskertomuksesta: siitä onko uudesta 
mallista ollut apua odotuskuilun pienentäjänä ja miten he haluaisivat mahdollisesti kehittää tilintarkas
tuskertomusta edelleen.

Lähdeaineisto ja tutkimustapa

Tutkielman teoriaosassa on tutkittu yksityiskohtaisesti sekä odotuskuilua että tilintarkastuskerto
musta kotimaista ja ulkomaista kiijallisuutta ja lehtiartikkeleita lähdeaineistona käyttäen; yksityiskoh
taisen tarkastelun tavoitteena on ollut antaa lukijalle mahdollisimman tarkka käsitys siitä mihin koko
naisuuteen työn ongelma-alue nivoutuu.

Huomioiden empiirisen tutkimuksen tavoitteet ja niiden asettamat vaatimukset tutkimus suoritettiin 
kvalitatiivisena, puolistrukturoimattomana, suunnattuna haastatteluna. Haastateltaviksi valittiin kaksi 
jokaisesta “pääsidosryhmästä”; he edustivat tilintarkastajia, talousjohtajia, pankin- ja valtiontakuu- 
keskuksen johtajia, sijoitusanalyytikkoja, julisen sanan edustajia ja keskuskauppakamaria.

Tulokset

Tutkielman alussa asetettu hypoteesi odotuskuilun olemassaolosta osoittautui paikkaansa pitäväksi, 
mutta yllättävää oli, ettei odotuskuilu tilintarkastuskertomuksen osalta vaikuttanut niin merkittävältä, 
kuin aikaisempien tutkimusten perusteella olisi ollut odotettavissa. Odotuskuilu vaikutti tutkimuksen 
mukaan merkittävimmältä tilintarkastajien ja taloustoimittajien välillä; muiden sidosryhmien mieli
piteet olivat lähempänä tilintarkastajien käsityksiä, vaikka poikkeamia luonnollisesti olikin. Odotus- 
kuilu kulminoituu vastaajien mukaan juuri tilintarkastuskertomukseen ja siinä esitettäviin asioihin. 
Kaikkien vastanneiden mielestä tilintarkastuskertomuksen tulee lähtökohtaisesti olla vakiomuotoinen 
ja samoin poikkeaminen vakiomuodosta koettiin merkittäväksi kaikkien vastanneiden mielestä.

Mielipiteet uudesta kertomusmallista olivat mielenkiintoiset, koska vastaukset eivät jakautuneet 
ennakko-odotusten mukaisesti ja sidosryhmien sisällä oli selviä poikkeamia. Pääsääntöisesti mallia 
pidettiin parannuksena aikaisempaan tilanteeseen ja vastausten perusteella uuden mallin voidaan kat
soa kaventaneen odotustuskuilua, vaikkakin sen kehittämistä toivottiin. Uutta aikaisempiin tutkimuk
siin oli samanlaisen ehdotuksen toistuminen useammassa sidosryhmässä: ns. neljännen kappaleen 
sisällyttäminen kertomukseen. Perusidea kappaleen käytössä olisi, että vakiomuotoisuus olisi edelleen 
helposti havaittavissa kolmesta ensimmäisestä, nykyisen mallin mukaisesta, kappaleesta, mutta 
tilintarkastajan olisi helpompi antaa yrityskohtaisia lisätietoja, koska niiden antaminen ei enää merkit
sisi vakiomuodosta poikkeamista, vaan kaikki osaisivat odottaa yrityskohtaisia lisätietoja.
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1.0 Johdanto

1.1 Johdatus ongelma-alueeseen

Viime syksyn ja kevään 1996 aikana olemme saaneet lukea lehdistä varsin kitkerääkin 

sananvaihtoa tilintarkastuksesta ja erityisesti tilintarkastuskertomuksista: viimeisimmän kes

kustelun aloitti Olli Herralan Kauppalehden artikkeli “Tilinpäätös kätki konkurssit”.1 Artikke

lissaan hän kaataa vastuun konkursseista tilintarkastajien ja heidän raportoinnin niskaan: 

heidän olisi tullut huomauttaa hanakammin “odotettavista” ongelmista. Herrala kirjoittaa 

tarkasteltavien yhtiöiden tilintarkastuskertomusten olleen ns. puhtaita kertomuksia, vaikka 

yhtiöiden taloudelliset tilanteet olivat kaukana normaaleista, ja näin syy viime kädessä hänen 

mielestään kaatuu vaillinaisten tilintarkastuskertomuksien kannettavaksi. Vastineessaan2 ko. 

artikkeliin Salmi, Virkkunen ja Helenius (nykyisin S VH Coopers & Lybrand Oy) kirjoittaa, 

etteivät tilintarkastuskertomukset olleet suinkaan “puhtaita”, esimerkiksi Suomen Säästö

pankin tilintarkastuskertomus 28.4.1993 oli kolme ja puoli sivua pitkä: kaksi sivua käsitteli 

vastuuvapauden myöntämistä useille pankinjohtajille, kuitenkrn tilintarkastuskertomus luoki

teltiin “puhtaaksi”. Vastineen kirjoittajat toteavat, ettei artikkelissa määritelty mikä on ns. 

puhdas kertomus ja se onkin eräs syy miksi asiasta syntyi niin suuri kohu.

Herralan artikkelia on seurannut useita niin puolesta kuin vastaakin olleita artikkeleita ja 

kommentteja, jotka ovat käsitelleet tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen nykypäivää: 

arvostelijat ovat sitä mieltä, että tilintarkastajat huolehtivat vain lakien vaatimista muodolli

sista seikoista ja todellinen tarkastamisesta saatava tulos on kyseenalainen. Tilintarkastajat 

taas katsovat oman työpanoksensa olevan riittävä lainsäädännön ja muiden säädösten valossa. 

Viime aikainen kirjoittelu on ollut vain pilkistävä jäävuorenhuippu niiden odotusten ja muu

tosten myllerryksestä joissa tilintarkastusinstituutio ja tilintarkastajat elävät: uusia toiveita ja 

vaateita esitetään joka suunnasta, eikä vähiten lainsäätäjien puolelta. Edellä mainitut seikat 

ovat osoituksena niin sanotusta odotuskuilusta, joka yleisesti määritellään johtuvaksi siitä, 

että yrityksen eri sidosryhmät (osakkeenomistajat, luotonantajat yms.) ja ns. suuri yleisö sekä 

tiedotusvälineet odottavat tilintarkastajilta erilaista toimintaa kuin mitä lait ja säädökset sekä 

tilintarkastajat itse itseltään edellyttävät.

1 Herrala 1995, 9
2 Haataja & Helenius 1995, 19
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Käsitteellisesti odotuskuilu ei kuitenkaan ole uusi: Yhdysvalloissa siitä on puhuttu jo 1970- 

luvulla ja Suomessakin käsite otettiin yleiseen käyttöön 1980-luvulla. Odotuskuilun ongelma 

on tiedostettu KHT-yhdistyksessäkin ja se onkin asettanut yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteek

seen odotuskuilun pienentämisen ja osana tätä prosessia on nähty uuden mallin laatiminen 

vakiomuotoiseksi tilintarkastuskertomukseksi.

Odotuskuilun vakavuudesta antaa kuvan se, että vaikka tilintarkastuksesta on nykyään sää

detty laeilla, on tilintarkastajien ja tilintarkastusinstituution filosofisesti ajatellen “ansaittava” 

olemassaolonsa oikeutus vakuuttamalla ympäröivä yhteiskunta asemansa oikeutuksesta. 

Tilintarkastajien tulee nauttia koko yhteiskunnan luottamusta, jotta heidän raportointinsa, 

tärkeimpänä tilintarkastuskertomus, saisi sille kuuluvan painoarvon yhteisöjä ja niiden 

taloudellista tilaa arvioitaessa. Jos yhteiskunnassa ei luoteta tilintarkastajiin ja heidän työ

hönsä, ei heidän raportointinsakaan saa osakseen yleistä hyväksyntää.

Koska suurella yleisöllä ei ole syvällistä laskentatoimen ja tilintarkastuksen tuntemusta 

muodostaa se käsityksensä tilintarkastuksesta nojautuen mielikuvaansa tilintarkastuksen 

tehokkuudesta, eikä niinkään tilintarkastusprosessin ymmärtämisestä. Jos ajatellaan tilintar

kastuksen viime aikoina saamaa julkisuuskuvaa, eivät suuren yleisön käsitykset ole useinkaan 

olleet imartelevia. Tilanne on yhtä huolestuttava myös suhteessa muihin sidosryhmiin: odo

tukset ja käsitykset tilintarkastajien tehtävistä ja velvoitteista ovat usein hyvin kaukana siitä 

minkä tilintarkastajat näkevät omana tehtävänään ja velvollisuutenaan.

Odotuskuilusta ja sen osa-alueista sekä KHT-yhdistyksen uudesta tilintarkastuskertomus- 

mallista on tehty Suomessa muutamia tutkimuksia viime vuosien aikana. Tällaisista tutkimuk

sista voidaan mainita esimerkiksi Johan-Erik Pantin Revisors roll -En komparatie studie av 

revisorers, företagsledares och aktieägares attityder till extern revision i Finland och 

Sverige, Janne Viitasen Förväntningsgapet i en litteraturstudie och undersökning av 

nulägenhet i Finnland sekä Tiina Voutilaisen pro gradu -tutkielma Uusi tilintarkastus

kertomus: Tilintarkastuslain vaikutukset ja KHT-yhdistyksen suositus.

Janne Viitanen tutkimuksen - odotuskuilun eri osa-alueista ja niiden tilastollisesta merkittä

vyydestä - keskeisimmät tulokset tämän työn ongelma-alueen kannalta: Tutkimuksessa 

havaittiin, että selvästi suurin odotuskuilun osa-alue on tilintarkastajien raportointi ja kritiikki 

kohdistuu suurimmaksi osaksi KHT-yhdistyksen 1980 antamaan tilintarkastuskertomusmalliin 

(tutkimus tehty ennen uuden mallin antamista), joka lyhyydessään on koettu informatiivisesti
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köyhäksi. Osan odotuskuilusta muodostaa myös se, että tilintarkastuskertomuksen odotetaan 

sisältävän tietoja, jotka lain mukaan eivät siihen kuulu tai joita tilintarkastaja ei vaitiolo

velvollisuutensa vuoksi saa esittää. Näitä ovat mm. ennusteet ja arviot yhteisön toiminnan 

tulevasta kehityksestä, arviot yksittäisten liiketoimien tarkoituksenmukaisuudesta yms. 

seikoista. Tietoja tilintarkastusprosessin eri vaiheista, rajoituksista, tarkastusmenetelmistä ja 

tuloksista sekä vastuunjaosta tilintarkastajien ja yritysjohdon välillä on kaivattu tilintarkastus

kertomuksiin. Ratkaiseva ero tilintarkastajien ja sidosryhmien välillä on käsitys mitä ns. 

puhdas tilintarkastuskertomus merkitsee.

Tiina Voutilainen on tutkinut uuden tilintarkastuskertomusmallin saamaa vastaanotoa ja 

käyttöä pörssi- ja OTC -listan yhtiöissä. Tutkimuksessa lähetettiin kysely 302 henkilölle, 

jotka edustivat osakkeenomistajia, talousjohtajia, taloustoimittajia, analyytikkoja ja tilintar

kastajia. Keskeisimpinä tutkimuksen tuloksina voidaan mainita, että valtaosan mielestä uusi 

kertomusmalli ei sisällä uutta tietoa työnjaosta yrityksen johdon ja tilintarkastajien välillä, uusi 

kertomusmalli koettiin sopivan pituiseksi yli kahden kolmansosan mielestä ja lähes neljä- 

viidesosan kyselyyn vastanneiden mielestä kertomuksen muodon tulisi olla mielummin vakio

muotoinen kuin vapaamuotoinen.

Tutkimukset ovat kartoittaneet toisaalta odotuskuilun osa-alueita ja toisaalta uuden kerto

muksen saamaa vastaanottoa, mutta näiden asioiden rajapinta on toistaiseksi ollut tutkimatta: 

miten KHT-yhdistyksen uusi tilintarkastuskertomusmalli on täyttänyt sille asetetut tavoitteet 

odotuskuilun osatäyttäjänä. Toisaalta odotuskuilua koskevat tutkimukset on tehty ennen 

uuden tilintarkastuskertomusmallin antamista ja niin aikaisemmat tutkimustulokset eivät 

välttämättä kerro koko kuvaa nykyisestä tilanteesta ja kaipaavat siten “päivittämistä”. Vakio

muotoista kertomusta on tutkittu, mutta toistaiseksi ei ole pyritty löytämään yhteistä 

määritelmää tilintarkastuskertomuksille tilanteessa kun vakiomuotoinen kertomus ei enää 

riitä. Olen nähnyt tärkeäksi pyrkiä määrittelemään ja toisaalta selvittämään miten eri sidos

ryhmät ymmärtävät ns. puhtaan tilintarkastuskertomuksen, vai pitäisikö luopua kokonaan 

puhtaan kertomuksen -määritelmästä ja puhua vain vakiomuotoisesta ja ei-vakio-muotoisesta 

kertomuksesta. Niin tutkimuksen kuin käytännön tilintarkastuksen kannalta ongelmallisimpia 

ovat edellä mainitut tilanteet kun vakiomuotoisesta kertomuksesta tulee poiketa: työssä 

aihelle on annettu oma lukunsa teoriaosassa ja empiiriaosassa pyritään kartoittamaan mm. 

sidosryhmien mielipiteitä vakiomuotoisesta kertomuksesta poikkeamisen merkityksellisyyttä 

heidän toimintansa ja päätöksenteonsa kannaltaan. Edellä esitettyyn viime aikaiseen keskus-
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leluun ja tutkimuksen tarpeellisuuteen viitaten näen aiheeni valinnan erittäin tärkeänä ja 

ajankohtaisena.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Tutkielman teoriaosan ensimmäisenä tavoitteena on toisaalta kartoittaa tilintarkastuksen 

viitekehyksen ja sidosryhmien tarkastelun avulla niitä tekijöitä ja odotuksia, jotka asettavat 

vaatimuksia tilintarkastukselle ja tilintarkastajien raportoinnille sekä toisaalta hahmottaa 

tilintarkastusta säätelevien lakien ja muiden säädösten tarkastelun avulla sitä taustakehikkoa, 

joka säätelee tilintarkastajien toimintaa ja raportointia. Teoriaosan toisena tavoitteena on 

KHT-yhdistyksen mallin ja siitä poikkeamista vaativien tilanteiden tutkimisen avulla selvittää 

uuteen maihin liittyviä perustekijöitä, jotta empiirisen osan tulosten arviointi olisi mahdollista.

Tutkielman empiirisen osan tavoitteena on ensinnäkin hahmottaa odotuskuilua selvittämällä 

miten eri sidosryhmät määrittävät tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen merkityksen 

ja hyödyllisyyden omalta kannaltaan, sekä kartoittaa niitä ongelmia ja toiveita, jotka sidos

ryhmät näkevät tärkeimmiksi oman toimintansa kannalta avoimen “miten kehittäisitte tilintar

kastusta ja tilintarkastuskertomusta” -kysymyksen avulla. Empiiriaosan toisena tavoitteena on 

selvittää mitä vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus ja toisaalta siitä poikkeaminen eri sidos

ryhmien kannalta tarkoittavat. Kolmantena tavoitteena on kartoittaa sidosryhmien mielipi

teitä uudesta tilintarkastuskertomuksesta: siitä onko uudesta mallista ollut apua odotuskuilun 

pienentäjänä ja miten he mahdollisesti haluaisivat kehittää tilintarkastuskertomusta edelleen.

Työssä keskitytään pääasiassa Suomen tilanteeseen ja Suomen lainsäädännön edellyttämiin 

vaatimuksiin. Tutkimuksessa ei puututa ulkoisen ja sisäisen tilintarkastuksen välisiin kysy

myksiin, eikä varsinaisen tilintarkastusprosessin suorittamiseen. Tutkimuksessa ei käsitellä 

tilintarkastajan ja yritysjohdon välisiä vastuunjakokysymyksiä muuten kuin muistutuksen 

antamista käsiteltäessä. Tilintarkastajan muulla raportoinnilla tarkoitetaan tässä työssä tilin- 

päätösmerkintää, tilintarkastuspöytäkiijaa, tilintarkastusmuistiota sekä tilintarkastajan suul

lista raportointia. Tilintarkastajan muulla raportoinnilla tarkoitetaan yleensä hänen erityis

tehtävissään antamia lausuntoja. Aihetta tarkastellaan lähinnä osakeyhtiö -muotoisia yhtiöitä 

ajatellen ja tilintarkastusta koskevan lainsäädännön osalta keskitytään lähinnä tilintarkastus

lakiin.
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1.3 Tutkielman rakenne

Tutkielman toisessa luvussa muodostetaan tilintarkastuksen viitekehys, joka on jaettu kol

meen osa-alueeseen: tilintarkastuksen merkitykseen ja asemaan, tilintarkastusta säätelevään 

normistoon sekä yleisiin tilintarkastuskertomusta koskeviin tekijöihin. Tilintarkastuksen 

merkityksen ja aseman tarkastelulla pyritään kuvaamaan sitä laajempaa toimintaympäristöä, 

johon tilintarkastus liittyy, sekä pohtimaan tilintarkastusta myös filosofisesta näkökulmasta. 

Tilintarkastusta säätelevän normiston tutkimisen yhteydessä tarkastellaan lainsäädännön, 

viranomaisten ja tilintarkastusalan jäijestöjen ohjeiden sekä hyvän tilintarkastustavan 

asettamia reunaehtoja tilintarkastuksen suorittamiselle. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien 

tekijöiden tutkimisella selvitetään kertomuksen ja muun tilinpäätösinformaation välistä suh

detta, yleisiä vaatimuksia kertomukselle sekä kerätään yhteen eri tilintarkastuskertomukseen 

vaikuttavat tekijät

Kolmannessa luvussa tutkitaan varsin yksityiskohtaisesti yrityksen sidosryhmiä tilintarkas

tuksen ja tilintarkastajien kannalta, sekä tarkastellaan sidosryhmien tilintarkastajiin ja heidän 

raportointiinsa kohdistuvia vaateita ja odotuksia. Luvussa tutustutaan myös aikaisempiin 

odotuskuilututkimuksiin ja odotuskuilun osa-alueisiin teoreettisen pohjan saamiseksi.

Neljännessä luvussa tarkastellaan tilintarkastuslain edellyttämiä lausuntoja tilintarkastus

kertomuksessa sekä kartoitetaan tilintarkastajan muun tilinpäätöstarkastukseen liittyvän 

raportoinnin suhdetta ja vaikutuksia tilintarkastuskertomukseen.

Viidennessä luvussa tarkastellaan KHT-yhdistyksen tilintarkastuskertomusmallia: sen muo- 

dostamisprosessia, sisältöä ja eroja kansainvälisesti käytössä oleviin malleihin. Luvussa 

pyritään selvittämään mistä uudessa mallissa oikein on kysymys, mitä se tarkoittaa ja 

merkitsee. Kuudennessa luvussa tarkastellaan tilanteita, joissa tilintarkastajan tulee poiketa 

vakiomuotoisesta kertomuksessa. Usein tilintarkastuskertomuksiin kohdistuvat toiveet ja 

odotukset liittyvät juuri vakiomuodosta poikkeamisiin ja kuudennen luvun tarkoitus on hah

mottaa niitä tilanteita, jolloin näin tulee tehdä sekä esitellä tilintarkastajan erilaiset lausuma- 

vaihtoehdot, jotta empiirisen osan tuloksien arviointi poikkeamistilanteiden osalta olisi 

helpompaa.

Seitsemännessä luvussa tarkastellaan suoritetun haastattelututkimuksen tuloksia ja viimeises

sä, kahdeksannessa luvussa tehdään johtopäätöksiä teoriaosan ja haastattelututkimuksen 

tuloksien perusteella.
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2.0 Tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen viitekehys

2.1 Tilintarkastuksen merkitys ja asema

Tilintarkastusinstituution merkityksen kasvu on liittynyt yritystoiminnan hajautumiseen ja 

omistuksen ja yrityksen johdon eriytymiseen toisistaan. Pääomaa yritystoimintaan sijoittavilla 

tuli tarve valvoa sijoituksiaan, jolloin ulkopuolisen tahon toimesta tapahtuva valvonta alkoi 

saada merkitystä. Koska kaikkien osakkaiden tai muiden omistajien ei voitu kuvitella valvo

van henkilökohtaisesti sijoitustaan yhteisössä, erillisen valvontaelimen, tilintarkastajan käyttö 

lisääntyi3

Tilintarkastajakunnan toiminnan edellytyksenä on koko yhteiskunnan luottamus ammatti

taitoiseen ja riippumattomaan tilintarkastukseen: Yrityksen omistajien, työntekijöiden, liike

kumppanien sekä yhteiskunnan tulee voida luottaa tilinpäätökseen.4

Ennen tilintarkastuskäsitteen tai tilintarkastuksen tavoitteiden määrittelemistä on syytä 

perehtyä tilintarkastuksen yhteiskunnalliseen funktioon, teoriaan sekä sen kysyntään eli 

tilintarkastuksen tarpeellisuuteen tilintarkastuksen aseman ja tarkoituksen ymmärtämiseksi, 

jotta asetettaessa tilintarkastukselle odotuksia ja vaateita, olisivat ne realistisella pohjalla.5 

Tilintarkastusta yhteiskunnallisena funktiona on tarkastellut David Flint kirjassaan Philosophy 

and Principles of Auditing6 Flint mukaan vasta tilintarkastuksen yhteiskunnallisen funktion 

ja odotusten ymmärtäminen ja tunnistaminen mahdollistavat tilintarkastukseen kohdistuvien 

vaatimusten ja odotusten realistisen asettamisen. Vaikka tilintarkastuksen käsite sinänsä 

pysyy muuttumattoma yli ajan, sen käytännön tulkinta on kehittyvä: se ei muutu vain eettisten 

arvojen, vaan myös yhteiskunnassa vallitsevien arvojen muuttuessa, koska juuri yhteiskunta 

määrittää mikä on oikea käytäntö kunkin yhteisön osalle; joten sekä muutokset eettisissä 

arvoissa ja yhteiskunnan tarpeissa määräävät tilintarkastuksen kehityksen. Keskeinen kysymys 

tilintarkastuksen filosofisessa pohdinnassa on siten eettinen: Miten tilinpäätöksen laatijat ja 

tilintarkastajat kokevat eettisen velvollisuuteensa tilinpäätöstä laatiessaan ja tarkastaessaan, 

sekä toisaalta miten nämä eettiset arvot ja odotukset toisen osapuolen käyttäytymisestä 

kohtaavat toisensa. Eettiset arvot ja standardit muovautuvat käyttäytymistä koskevien nor

mien ja niitä soveltavien oikeuden päätösten ja lakien kautta raportointia koskevaksi oikeu

3 Komiteamietintö 1992:14, 7; näin myös esim. Woolf 1994, 3-4
4 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 11
5 Samantapainen ajatuskuvio on ollut Mautzilla ja SharafiUa jo 1961 :”An understanding of auditing theory can lead 
us to reasonable solutions of some of the most vexing problems facing auditors.. . ’. Mautz & Sharaf 1961, 1
6 Flint 1988, 4-23; asia käsitellyt myös Riistämä 1994, 17-46
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delliseksi rakenteeksi. Valitettavasti tämä ammatillisten standardien kehitys kulkee usein 

yleisten odotusten jäljessä.7 Tämä onkin usein koettu yhdeksi odotuskuilun muodostumisen 

syyksi.

Tilintarkastuksen yhteiskunnallista luonnetta kuvaa se, ettei sillä ole muuta tarkoitusta tai 

arvoa kuin sen käytännön hyödyllisyys, eli tilintarkastuksen arvon määrittää siitä saatava 

käytännön hyöty. Flintin ajatusten mukaan tilintarkastuksen tavoite on utilitaristinen: sen 

korkein tavoite on siitä saatava hyöty ja sen toiminnan tuloksia arvostellaan niiden hyödyl

listen vaikusten mukaan joita siiitä seuraa. Tilintarkastus on kehittynyt vastaamaan niiden 

yksilöiden ja ryhmien tarpeisiin, jotka haluavat tai tarvitsevat tietoa toisten käyttäytymisestä 

ja toiminnasta ja joihin heillä on laillinen tai muuten tunnustettu oikeus, ja jota heidän ei ole 

itse mahdollista hankkia tai varmistua informaation oikeellisuudesta. Tilintarkastuksen lähtö

kohtana on siis ns. tilintekovelvollisuus kahden tai useamman osapuolen välillä. Flint on muo

dostanut ns. tilintarkastuksen yhteiskunnalliset postulaatit ja juuri tilintekovellisuus on niistä 

ensimmäinen. Tilintekovelvollisuudesta voidaan erottaa neljä osa-aluetta, joiden varmistami

seen tilintarkastus on muodostunut: tilintekovelvollisen hyväksyttävä käytös ja toiminta, 

toiminnasta annetun informaation luotettavuuden ja totuudenmukaisuuden varmentaminen, 

ns. julkisen tilintekovelvollisuuden varmentaminen, joka seuraa siitä, että tarkastettava 

osapuoli on jostain syystä yhteiskunnan kannalta kiinnostava sekä neljäntenä ns. suurelle 

yleisölle tarkoitetun informaation vahvistaminen, kun informaatio on tarkoitettu vaikuttamaan 

suuren yleisön toimiin.8

Kiijallisuudessa tilinpäätösinformaation riippumattoman tilintarkastuksen tarvetta on tarkas

teltu myös toisesta näkökulmasta ja niissä tarve on jaettu viiteen osa-alueeseen: intressien 

konfliktiin, tilinpäätösinformaation merkityksellisyyteen ja monimutkaisuuteen, etäisyyteen 

ajan, välimatkan ja kustannusten suhteen sekä taloudelliseen tarpeeseen ja kysyntään.9 Intres

sien konflikti liittyy yrityksen johdon ja sidosryhmien väliseen suhteeseen; ilman tilintarkas

tusta yrityksen johto saattaisi sisällyttää tilinpäätösinformaatioon virheellistä tietoa, joka 

tukisi sen tavoitteita, mutta olisi yrityksen todellisen tilan vastainen. Toinen ulottuvuus intres

sien ristiriidassa on sidosryhmien tavoitteet, jotka voivat olla keskenään pahastikin ristirii

dassa. Tilintarkastuksen tehtävänä on intressien konfliktin näkökulmasta varmistaa että

7 Burton 1972, 49; kuten Flint häntä lainaa
8 muista postulaateista enemmän Flint 1988, 20-41 ja Riistämä 1994, 27-46
9 Boyton & Walter 1996, 35-36 ja Arens & Loebbecke 1994, 7 sekä Flint 1965, 26-28
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johdon antama informaatio on toisaalta vapaa yritysjohdon tahallisista virheistä sekä toisaalta 

oikeudenmukainen ja neutraali eri sidosryhmien kannalta.

Tilinpäätösinformaatio on erityisen merkityksellistä useimmille sidosryhmille yrityksen toimin

taa arvioitaessa, koska se on useimmiten ainoa julkistettava informaatio yrityksen toiminnasta 

ja sen perusteella sidosryhmien on pystyttävä tekemään yritystä koskevat päätöksensä. 

Informaation monimutkaisuus liittyy yrityksen laskentatoimen järjestämisen ja tilinpäätöksen 

laadinnan prosessin ammattimaisuuteen: niiden tutkimiseen ja arvioimiseen tarvittavat taidot 

ja resurssit ovat useimpien sidosryhmien saavuttamattomissa ilman tilintarkastusta. Mitä 

monimutkaisemmista esimerkiksi arvostuksiin tai jaksotuksiin liittyvistä ongelmista on kysy

mys sitä suurempi on tahattomien väärinarviointien riski.

Etäisyys ajan, välimatkan ja kustannusten suhteen liittyy siihen tosiasiaan, ettei sidosryhmien 

useinkaan ole mahdollista suorittaa tilinpäätösinformaation oikeellisuuden arviointia itse. 

Syynä voi olla lainsäädännölliset tai organisationaaliset esteet arvioinnin suorittamiselle, 

koska sidosryhmät eivät halua jättää informaation oikeellisuuden arviointia oman usko

muksensa varaan ne luottavat tilintarkastuksen antamaan tulokseen yrityksen antamasta 

informaatiosta.

Tilintarkastuksen taloudellista tarvetta ja kysyntää voidaan tarkastella seuraavan esimerkin 

avulla.10 Ajatellaan pankkia, joka lainaa rahaa yritykselle. Sen veloittama korko ja riski muo

dostuvat, ainakin teoreettisesti, kolmesta osatekijästä: markkinoiden riskivapaasta korosta, 

yrityksen liiketoimintaan liittyvästä riskistä sekä informaatioriskistä, joka liittyy siihen, että 

päätöksen perustana ollut tilinpäätösinformaatio on virheellinen. Tilintarkastus ei pysty 

vaikuttamaan markkinoiden riskivapaasen korkoon tai liiketoimintariskiin, mutta sillä pysty

tään vaikuttamaan informaatiori skiin.

Usein tilintarkastuksen tulosten hyväksikäyttäjien käsitys tilintarkastuksen luotettavuudesta 

perustuu heidän uskomukseen tilintarkastuksen tehokkuudesta eikä heidän ymmärrykseen 

tilintarkastuksen suorittamisen prosessista sinänsä.11 Tilintarkastuskiijallisuudessa ollaankin 

yksimielisiä siitä, että uskottavuus tilintarkastukseen ja tilintarkastajien toimintaan on tilintar

kastajien toiminnan ehdoton edellytys.12 Neu on todennut, että tilintarkastajien ammattikunta 

on onnistunut luomaan tilanteen, jossa tilintarkastuksen sidosryhmillä ei ole muuta mahdolli

10 Arens & Loebbecke 1994, 7
11 Flint 1965, 119
12 näin esim. Bartlett 1993, 64; Kell & Boynton & Ziegler 1992, 40-42
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suutta kuin luottaa tilintarkastajaan, koska heillä ei ole suoraa kanssakäymistä tilintarkastajan 

kanssa, eiväkä he voi muodostaa itsenäisesti omaa käsitystään, vaan heidän on luotettava 

yleisiin käsityksiin ja mielikuviin 13

Suomessa ei ole käytössä varsinaista tilintarkastuksen määritelmää, mutta KHT-yhdistyksen 

hyvää tilintarkastustapaa koskevassa suosituksessa todetaan14:

“ Tilintarkastajan tulee perehtyä yhteisön tai säätiön tilikauden aikaisiin tapahtumiin ja 

tilinpäätöksen sisältöön siten, että hän voi muodostaa itselleen riittävän kuvan mielipiteen 

ilmaisemiseksi yhteisön tai säätiön kiijanpidosta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi tilintarkastajan on 

todettava, ovatko tilintarkastuslain 19§:ssä tarkoitetut vastuuvelvolliset toimineet yhteisö- tai 

säätiölain sekä yhtiöjärjestyksen tai muiden vastaavien määräysten edellyttämällä tavalla.”

Suomalaisessa niin kuin muissakin tilintarkastusmääritelmissä tilinpäätöksellä on merkittävä 

asema. Lisäksi määritelmissä korostuu laillisuustarkastus 15 Vertailtaessa eri määritelmiä tulee 

huomioida tilintarkastuksen erilaiset lähtökohdat vertailtavissa maissa: Suomessa ja toisaalta 

anglosaksisissa maissa. Suomessa tilintarkastus on lakisääteistä eikä rajoitu vain julkisesti 

noteerattuihin yrityksiin.16 Yhdysvaltojen ja Britannian tilintarkastusstandardit korostavat 

tilinpäätöstä keskeisenä tarkastuskohteena, sekä tilintarkastuksen tavoitteena tilintarkastajan 

käsityksen ilmaisemista tarkastamastaan aineistosta. Lähestymistapa perustuu ensisijaisesti 

rahamarkkinoiden ja yritysten välisen informaation luotettavuuden lisäämiseen. International 

Federation of Accountants (IFAC) määrittelee tilintarkastuksen seuraavasti17:

“ Tilintarkastus on minkä tahansa kokoisen tai lakisääteisen muodon omaavan ansainta- 

taloudelhsen tai muun talousyksikön tilinpäätöksen tai siihen verrattavan informaation 

tutkimista, jonka tarkoituksena on mielipiteen ilmaiseminen tutkitusta tilinpäätöksestä tai 

siihen rinnastettavasta aineistosta.”

Tilintarkastaja antaa lausunnon yrityksen julkaisemasta tilinpäätösinformaatiosta ulko

puolisena, puolueettomana asiantuntijana. Hänen ensisijaisena tehtävänään on varmistaa 

yrityksen tilinpäätöksen luotettavuus ja muodostaa oma käsityksensä siitä, onko tilinpäätös

13 Neu 1991; Tilintarkastajan uskottavuutta sidosryhmien näkökulmasta on tutkinut Hanna Kärkkäinen keväällä 1996 
valmistuneessa lisensiaattityössään Lapin yliopistolle
14 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 18 (kohta 3.2)
15 Koskela 1995, 18
16 Riistämä 1994, 20
17 International Auditing Practices Committee of International federatin of Accountantas. International Standard on 
Auditing 1, Objective and Basic Principles Governing an Audit (ISA 1); Riistama 1994, 21
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laadittu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastuksen tavoitteesta 

heijastuu suomalaisen säännöstön periaate18:

“ Tilintarkastajan tulee tarkastuksensa avulla muodostaa perusteltu käsitys siitä, onko 

tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja 

määräysten mukaisesti ja antaako se kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät 

tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Tarkastuksessa pyritään - lain 

säännökset ja hyvä kirjanpitotapa huomioon ottaen - toteamaan, että

tuloslaskelma on laadittu kirjanpitolain mukaan;

taseessa esitetyt varat ovat olemassa ja ne on oikein arvostettu, yhtiö omistaa 
mainitut varat ja sillä on taseessa mainitut velat;

tuloslaskelman ja taseen tiedot perustuvat yhtiön kirjanpitoon;

tilinpäätöksessä on esitetty lain ja hyvän kirjanpitotavan edellyttämät tiedot ”

Suomessa lakisääteisellä tilintarkastuksella tarkoitetaan yhteisön tai säätiön kirjanpidon, 

tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastusta. Tarkastuksen tavoitteet käyvät edellä esitetyn lisäksi 

ilmi tilitarkastuslain 19§:n säännöksestä, jossa määrätään tilintarkastajan lausunnoista 

tilintarkastuskertomuksessa. Tarkastelemme näitä lausuntoja tarkemmin neljännessä luvussa.

Tilintarkastuksen avulla varmistetaan tietyn vähimmäisinformaation - kirjanpitolain ja tilinpää

töksen laatimista koskevien muiden säännösten mukaisesti tilinpäätökseen sisällytettävien 

tietojen - luotettavuus. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen tuloksena annettavan tilintarkastus

kertomuksen perusteella sidosryhmät voivat sitten tehdä omat johtopäätöksensä tarkastuksen 

kohteesta.19

2.2 Tilintarkastusta säätelevä normisto

2.2.1 Lainsäädäntö

Lainsäädäntö on tärkein raami tilintarkastukselle ja tilintarkastajien toiminnalle. Tilintarkastus 

perustuu lainsäädännön määräyksiin ja tarkastustyötä sekä tarkastajien lausuntoja säännellään 

laeilla ja säädöksillä. Samoin tilintarkastajien ensisijainen tehtävä on tarkastaa yrityksen ja sen 

johdon toiminnan lainmukaisuutta. Suomessa tilintarkastuksesta on säädöksiä lukemattomissa 

eri laiessa, mutta tietty peruslakiteksti ja säännöstö on koottu uuteen tilintarkastuslakiin.

Vuoden 1995 alussa voimaan tulleella uudella tilintarkastuslailla (936/1994) on osaltaan 

pyritty kaventamaan vallitsevaa odotuskuilua. Hallituksen esityksen (HE 295/1993) mukaan

18 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 19-20 (kohdat 3.3 ja 3.4)
19 Aho & Vänskä 1995, 65
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laki on yleislaki, johon on kodifioitu20 aikaisemmin voimassa olleita yhteisö- ja säätiölain- 

säädännön tilintarkastusta koskevia säännöksiä. Lain tavoitteena ei ole ollut muuttaa tilintar

kastajan asemaa tai vastuuta eikä myöskään tilintarkastuksen sisältöä tai tavoitteita, mutta 

uudistuksen uskotaan helpottavan lain soveltamista ja tulkinnan kehittymistä. Yksi suurim

mista muutoksista vanhaan lainsäädäntöön nähden on säädös velvollisuudesta antaa lausunto 

siitä antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Euroopan yhteisöjen asianomaisten direktiivien edellyttämällä 

tavalla lakiin sisältyvät säännökset tilintarkastajien hyväksymisestä, hyväksyvästä toimi

elimestä -Keskuskauppa-kamarista ja kauppakamareista- sekä hyväksymisen edellytyksistä 21

Tilintarkastuslaki sisältää säännökset tilintarkastusmenettelystä. Siihen sisältyvät myös yleiset 

tilintarkastajan riippumattomuutta ja esteellisyyttä koskevat säännökset.22 Uutta vanhaan 

lainsäädäntöön verrattuna tilintarkastuslaissa on tilintarkastuksen pakollisuus myös avoimille- 

ja kommandiittiyhtiöille, säätiöt ja yhdistykset joutuvat taloutensa volyymin mukaan samojen 

tilintarkastuskriteerien noudattajiksi kuin liikeyrityksetkin. Lakiin on myös otettu vaatimus 

hyväksytyn tilintarkastajan käyttövelvollisuudesta kun yrityksen toiminnan volyymit ylittävät 

tietyt rajat. Seuraavaan kuvioon on koottu lain 11 ja 12 §:ssä säädetyt tilintarkastajan 

kelpoisuusvaatimukset eri suuruisissa yhteisöissä ja säätiöissä. Kun vähintään kaksi kolmesta 

ehdosta toteutuu on velvollisuus valita vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa oleva tilintar

kastaja tai tilintarkastusyhteisö.23

Kuvio 1: Tilintarkastuslain 11 ja 12§:n määräykset hyväksyttyjen tarkastajien valinnalle

Taseen
loppusumma

Liikevaihto Palveluksessa 
olevien lkm

Vähintään yhden tilintarkas
tajan tulee olla KHT tai HTM

> 2 Mmk > 4 Mmk > 10 henkilöä

Vain KHT tai HTM kelpaavat 
tilintarkastajiksi

> 12,5 Mmk > 25 Mmk > 50 henkilöä

KHT tarkastajan käyttövel- 
vollisuus

> 150 Mmk > 300 Mmk >300 henkilöä

20 kodifiointi, koko oikeusjärjestystä tai tiettyä oikeusalaa koskevien säännösten koontaminen
21 Komiteamietintö 1992:14, 5
22 Komiteamietintö 1992:14, 6
23 KHT-tilintarkastaja tarkoittaa keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa (tarkemmin TTL:n 4§); HTM- 
tilintarkastajalla tarkoitetaan kauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa (tarkemmin TTL:n 6§)
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Maallikkotilintarkastajat voivat tarkastaa yksin vain yrityksiä, jotka eivät täytä ensimmäisiä 

kokoehtoja, he voivat toimia myös KHT- tai HTM-tarkastajien rinnalla ensimmäisen koko

luokan yrityksissä, mutta eivät voi osallistua ollenkaan kahden suuremman kokoluokan 

yritysten tarkastukseen. Samanlaiset säännöt koskevat myös julkishallinnon ja -talouden tilin

tarkastuslautakunnan hyväksymää (JHTT) tilintarkastajaa. Kuitenkin sillä poikkeuksella, että 

sellaisissa yhteisöissä tai säätiöissä, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräämisvalta 

voidaan JHTT-tilintarkastaja valita HTM-tilitarkastajan sijaan 24

Jos yhteisö on laskenut liikkeelle arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoitetulla tavalla 

julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin sen tulee valita vähintään yksi KHT- 

tilintarkastaja tai -tilintarkastusyhteisö. Tämä on vastaava tilanne kuin kuvion 1 alimmainen 

rivi eli suurimpien ehtojen täyttyminen. Tällöin voidaan valita HTM-tilintarkastaja tai JHTT- 

tilintarkastaja edellä esitetyissä tilanteissa vain KHT-tilintarkastajan rinnalle.

Hyvän tilintarkastustavan noudattamisen velvollisuus otettiin ja lakiin ja ulotettiin koskemaan 

myös nk. maallikkotilintarkastajia25 Hallituksen esityksessä viitataan myös KHT-yhdistyksen 

laatimiin tilintarkastusalan suosituksiin, jotka siten osaltaan muodostavat jatkossa tilintar

kastajia koskevan yleisnormiston.

Tilintarkastusasetus (1379/1994) sisältää lähinnä teknisluonteisia säännöksiä tilintarkastaja- 

rekisteristä ja valtion tilintarkastuslautakunnan tehtävistä.

Yhteisö- ja toimialakohtaiseen lainsäädäntöön on jäänyt yleislain rinnalle joitakin sään

nöksiä26. Niihin on jäänyt lähinnä eri yhteisömuotojen ja säätiöiden erityispiirteistä johtuvia 

tilintarkastusta ja tilintarkastajia koskevia säännöksiä, sekä säännöksiä, jotka liittyvät tilin

tarkastajien valintaan ja vähemmistöomistajien suojaan. Toimialakohtaiseen lainsäädäntöön 

jääneet tilintarkastusta koskevat säännökset ovat luonteeltaan täydentäviä eli ne asettavat 

yleislakia tiukempia vaatimuksia, jollainen on esimerkiksi tilintarkastajien lukumäärään liittyvä 

vaatimus.

Osakeyhtiölain (734/78) 10. luku käsittelee tilintarkastusta ja erityistä tilintarkastusta. Suurin 

osa 10. luvun säännöksistä kumottiin tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä ja jäljelle jäivät

24 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 68-72 (JHTT-tilintarkastajien valinnasta säädetään TLL:n 14 §:ssä)
25 aikaisemmassa lainsäädännössä ei ollut varsinaista vaatimusta hyvän tilintarkastustavan noudattamiselle
26 Yhteisöjen toimintaa säätelevissä laeissa tilintarkastusta koskeviä säännöksiä: osakeyhtiölaki (734/78): 10 luku; 
asunto-osakeyhtiölaki (809/91): 5 luku ,63-68§; laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/88): 10 luku; 
osuuskuntalaki (247/54): 10 luku sekä 99§ 11. luvasta; yhdistyslaki (503/89): 38§; säätiölaki (109/30): 12§
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tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valintaa ja toimikautta koskevat, ylimääräisen tilintar

kastajan valintaa ja määräämistä, vähemmistön oikeutta vaatia KHT- tai HTM-tilintarkastajan 

valintaa sekä erityisen tilintarkastuksen suorittamista koskevat säännökset27

Asunto-osakeyhtiölakiin (809/91) jäivät säännökset tilintarkastajan valinnasta, toimikaudesta 

sekä kelpoisuusvaatimuksista. Samoin sekä lääninhallituksen määräämästä tilintarkastajasta 

että erityisestä tarkastuksesta säädetään edelleen asunto-osakeyhtiölaissa. Tilintarkastajan 

vahingonkorvauksen osalta viitataan tilintarkastuslain 44 §:n säännöksiin. Asunto-osake

yhtiön tilintarkastukseen ei sovelleta tilintarkastuslain 17-22 §:ien eikä 25 §:n säännöksiä 

konsernista. Lakiin jäi muutetussa muodossa säännökset lainan- ja vakuudenantokiellosta 

tilintarkastajille.

2.2.2 Viranomaisten ohjeet

Valtion tilintarkastuslautakunta antaa ohjeita ja lausuntoja tilintarkastuslain ja -asetuksen 

soveltamisesta. Sen asemasta on säädetty tilintarkastuslaissa ja sillä pyritään varmistamaan 

alemmanasteinen viranomaisohjaus niissä kysymyksissä, joissa lakia alemmanasteinen ohjaus 

on aikaisemmin tapahtunut lähinnä tilintarkastajien itsesäätelynä. Käytännössä ohjeet ja 

lausunnot tulevat velvoittavuudeltaan määräyksien veroisiksi, koska niiden sisältämien peri

aatteiden voidaan katsoa sisältyvän hyvään tilintarkastustapaan.28

Toinen viranomaisnormeja antava lähde on kiijanpitolautakunta ja sen antamat ohjeet ja 

suositukset. Lisätulkintoja hyvästä kirjanpitotavasta tilintarkastaja saa myös kirjanpitolauta

kunnan tekemistä päätöksistä.

2.2.3 Järjestöjen antamat säännökset

Kauppakamarijärjestöllä on tilintarkastuslain tultua voimaan edelleen keskeinen tehtävä tilin

tarkastajien hyväksymisessä ja hyväksyttyjen tilintarkastajien valvonnassa. Keskuskauppa

kamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) huolehtii lain nimenomaisen säännöksen perusteella 

tilintarkastajien hyväksymiseen ja hyväksyttyjen tilintarkastajien valvontaan liittyvästä 

ohjauksesta ja kehittämisestä. Lautakunta antaa tilintarkastuslakia ja -asetusta ja viranomais

määräyksiä täydentävät säännöt, joita sovelletaan hyväksyttyihin tilintarkastajiin ja tilintarkas

tusyhteisöihin.29 TILA ja Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimiva tilintarkastaja- 

järjestelmän valvontalautakunta (VALA) määrittävät ja täsmentävät päätöksillään hyvän

2 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 23
28 Aho & Vänskä 1995, 12
29 Aho & Vänskä 1995, 12-13
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tilintarkastustavan sisältöä. Ratkaisuilla on suuri käytännön merkitys, koska KHT-yhdistyk- 

sen suositukset ovat pääosin yleisluontoisia ja periaatetasolla liikkuvia.

Tilintarkastajien itsesäätelyllä eli tilintarkastajien yhteisjäijestöjen piirissä tehtävällä tilintar

kastustoiminnan ohjaamisella yhdenmukaisempaan ja laatua parantavaan suuntaan on tärkeä 

merkitys, joka tilintarkastusalalla korostuu, koska lailla ja viranomaismääräyksillä ei ole 

mahdollista normittaa tilintarkastustoimintaa niin yksityiskohtaisesti kuin olisi tarpeen. 

Merkittävin itsesäätelyn keino on järjestöjen jäsenilleen osoittamat suositukset. KHT-yhdistys 

- Föreningen CGR ry on antanut suositukset, jotka Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta

kunta on sittemmin vahvistanut. Yhdityksen suositukset sitovat lähtökohtaisesti vain sen 

jäseniä, mutta ne on omaksuttu usein ohjeiksi myös muiden kuin KHT-yhdistyksen jäsenten 

keskuudessa. Suosituksien pääpaino on tilintarkastuksen tavoitteiden esittämisessä, jotka 

heijastuvat sekä tilintarkastuksen suunnitteluun, tilintarkastuksen suuntamiseen sekä tarkas

tuksen perusteella tehtyjen havaintojen arviointiin. Hyvää tilintarkastustapaa kuvaava suositus 

on tämän mukaisesti koottu loogiseksi kokonaisuudeksi siten, että se kattaa lakisääteisen 

tilintarkastustehtävän eri vaiheiden suorittamisen työn suunnittelusta tilintarkastuskertomuk

sen antamiseeen saakka30. Suositusten merkityksellisyyttä korostaa se, että ne vastaavat var

sin pitkälle IFAC:n vastaavia suosituksia31.

2.2.4 Hyvä tilintarkastustapa

Uuden tilintarkastuslain 16 §:n ja KHT-yhdistyksen sääntöjen mukaan tilintarkastajilla on 

velvollisuus noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Ennen tilintarkastuslain voimaantuloa vel

vollisuus ei ollut lakisääteinen, vaan tapanormistoon kuuluva: auktorisoitujen tilintarkastajien 

omissa säännöissään ja suosituksissaan määrittelemä velvollisuus. Tilintarkastuslaissa kaikille 

tilintarkastajille, myös maallikkotilintarkastajille, esitetty vaatimus hyvän tilintarkastustavan 

noudattamisesta vastaa EU: n 8. yhtiöoikeudellisen direktiivin 23. artiklan vaatimusta siitä, 

että jäsenvaltioiden on huolehdittava että lakisääteisessä tilintarkastuksessa noudatetaan 

“ammatillista huolellisuutta”.32 Hyvää tilintarkastustapaa ei ole tilintarkastuslaissa tarkemmin 

määritelty ja lainsäätäjä onkin jättänyt tavan tarkemman määrittämisen tilintarkastajien 

ammatillisten yhteenliittymien tehtäväksi33.

30 Palvi 1995c, 296
31 Kansainvälisen tilintarkastajien jäijestön (International Federation of Accountants, IF AC) jäsenä KHT-yhditys on 
sitoutunut omalta osaltaan edistämään IFAC:n hyväksymien tilintarkastusalan suositusten implementointia Suomessa
32 Komiteamietintö 1994:12, 98
33 Palvi 1995c, 297
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Näiden sääntöjen tunteminen on tärkeää paitsi tilintarkastajille ja heidän asiakkailleen myös 

yhteiskunnalle. Hyvä tilintarkastustapa kuvaa asianmukaisesti ja yleisesti hyväksyttävällä 

tasolla suoritetun tilintarkastuksen laajuutta ja toteutustapaa. Se on standardi, johon vertaa

malla voidaan arvioida suoritetun tilintarkastuksen tasoa. Hyvä tilintarkastustapa on käsit

teenä yleistä tapaoikeutta ja sen sisältö muodostuu pääosin voimassa olevan lainsäädännön 

perusteella, joten sen sisältö muuttuu ja kehittyy tilintarkastuksen suorittamiseen vaikuttavan 

ympäristön kehityksen myötä34. Tilintarkastajan lakisääteinen tehtävä on tarkastaa tilinpäätös, 

kiijanpito ja hallinto hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, niin että hän saa 

riittävät tiedot mielipiteensä muodostamiseksi. Hänen tulee tarkastuksensa perusteella 

muodostaa perusteltu käsitys siitä, onko tilinpäätös laadittu voimassa olevien säännösten 

mukaisesti, jotta hän voi esittää asiantuntijan lausuntonsa tilintarkastuskertomuksessaan35.

KHT-yhdistyksen tilintarkastusalan suosituksissa annetaan määräyksiä mm. tilintarkastajien 

käyttäytymisestä, riippumattomuudesta, tilintarkastajalle sopimattomasta toiminnasta, amma

tin harjoittamisesta sekä vaitiolovelvollisuudesta36 Suositukset ovat luonteeltaan periaat

teellisia ja tarkoitettuja sovellettavaksi lakisääteiseen tilintarkastukseen riippumatta tarkastet

tavan yhteisön yhteisömuodosta. Näillä hyvän tilintarkastajatavan säännöksillä halutaan var

mentaa tilintarkastajan kyvykkyys ja kelpoisuus tilintarkastuksen suorittamiseen ja luotettavan 

tilintarkastuskertomuksen antamiseen.

Hyvää tilintarkastustapaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksessa ohjaavat 

ammattikunnan suositusten ja ohjeiden lisäksi myös tilintarkastajia kohtaan tehtyjen valitus

asioiden ratkaisut. Tilintarkastuslautakunnan ja tilintarkastusjärjestelmän valvontalautakunnan 

tekemät päätökset muodostavat ennakkopäätöksiä, joiden valossa hyvää tilintarkastustapaa 

voidaan tulkita.37

Hyvä tilintarkastustapa on tilintarkastajan ohjeena erityisesti silloin, kun lakien säännökset, 

viranomaisten ohjeet, yhtiöjärjestys ja yhtiökokouksen ohjeet sekä muut normit ovat 

vaihtoehtoisia tai puuttuvat kokonaan.

Hyvään tilintarkastustapaan kuuluu olennaisuus ja suhteellinen riski. Tarkastuksen painopis

tealueita ja laajuutta määriteltäessä sekä raportoitaessa on KHT-yhdistyksen suositusten

34 Koskelainen 1995, 293
35 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 78
36 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 12-16
37 Aho & Vänskä 1995, 84
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mukaan suuntaa-antavina periaatteina olennaisuus ja suhteellinen riski, jolla tarkoitetaan pää

painon asettamista niille tilinpäätöksen tiedoille ja niille sisäisen kontrollijärjestelmän osille, 

jotka ovat olennaisimpia arvioitaessa onko yhteisön tai säätiön johto noudattanut yhteisö- tai 

säätiölain säännöksiä ja yhtiöjärjestystä tai muita vastaavia säännöksiä, ja joissa mahdollisuus 

olennaisiin virheisiin on suurin. Virheellisyysriski vaihtelee tilinpäätöserien ja yhtiön toimin

tojen, sekä eri yritysten välillä. Yrityksen sisäisen kontrollin tehokkuus vaikuttaa virhemah

dollisuuksiin ja siten tilintarkastuksen painopistealueisiin ja laajuuteen38

Tilintarkastajan tulee suunnitella ja toteuttaa tarkastus siten, että hän voi kohtuudella odottaa 

havaitsevansa olennaiset kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon virheet. Olennaisuuden mää

rittäminen riippuu tilintarkastajan omasta arviosta, jonka perustana on kuitenkin virheen 

olennaisuus kokonaisuuden kannalta. Havaitut virheet on suhteutettava tarkastettavaan erään 

tai kohteeseen. Tällöin suhteellisen pienetkin erot saattavat johtaa lisäselvityksiin, mikäli ne 

indikoivat vastaavanlaisten virheiden esiintymistä muuallakin ja niiden yhteisvaikutus voisi 

muodostua olennaiseksi39

Olennaisuus viittaa joko yksittäiseen virheeseen tai virheiden yhteismäärään. Olennaisuus 

voidaan määritellä esimerkiksi hyväksyttävänä markkamääräisenä virheenä suhteessa tulok

seen tai taseen loppusummaan, josta voidaan määritellä edelleen kunkin yksittäisen tilinpää- 

töserän hyväksyttävä virhetaso40. Virhettä voidaan pitää olennaisena silloin, kun se vaikuttaisi 

asiantuntijana pidettävän henkilön päätöksentekoon tai arvioon yhteisön kirjanpidosta ja 

tilinpäätöksestä. Syynä voi olla virheen luonne tai laajuus.41

Suhteellinen riski tarkoittaa sitä riskiä, että tilintarkastaja antaa puhtaan tilintarkastuskerto

muksen olennaisesti virheellisestä kirjanpidosta, tilinpäätöksestä tai hallinnosta. Suhteellinen 

riski voidaan jakaa kolmeen osatekijään: toimintariskiin, sisäisen tarkkailun riskiin ja tarkas- 

tusriskiin. Toimintariski liittyy tarkastettavan yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön 

sekä toiminnan aiheuttamiin liiketapahtumiin. Sisäisen tarkkailun riski liittyy siihen, että 

yhtiön sisäinen tarkkailujärjestelmä ei kykene paljastamaan olennaisia virheitä. Tarkastusriski 

kuvaa sitä riskiä, ettei tilintarkastaja havaitse tarkastuksensa perusteella olennaista virhettä. 

Näistä riskeistä tilintarkastajalla on mahdollisuus vaikuttaa vain tarkastusriskiin valitsemalla

38 Vahtera 1986, 39; sekä Tilintarkastusalan suositukset 1995, 23-25
39 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 23
40 Kansainväliset tilintarkastustoimistot ovat luoneet omia normistojaan olennaisuudelle. Tällaisena normistona on 
käytetty esim. seuraavanlaista: Erä on olennainen jos se on 2 - 5 % omasta pääomasta; 0,5 - 1 % liikevaihdosta tai 5 - 
10 % nettovoitosta. Olennaisuuden arviointi on aina tapauskohtaista, joten annetut luvut ovat vain esimerkinomaisia.
41 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 23; Heikkonen & Koskinen 1985, 348



17

tarkastustoimenpiteet siten, että hän tuntee saavansa riittävän kattavan ja oikean kuvan 

yhtiöstä. Muut riskit tilintarkastajan tulee ottaa huomioon työtä suunnitellessaan ja toteut

taessaan.42

2.3 Yleistä tilintarkastuskertomuksesta

2.3.1 Tilintarkastuskertomuksen merkitys ja suhde tilinpäätösinformaatioon

Tilintarkastuskertomus on tilintarkastuksen tärkein asiakirja. Se muodostaa varsinaisen näky

vän päätöksen tarkastuksesta ja päättää koko tilintarkastusprosessin ja sitä voidaankin tietyllä 

tapaa pitää tilintarkastuksen lopputuotteena43. Siinä tilintarkastaja täyttää tarkastuksen tulok

sena tietojenantovelvollisuutensa ja -oikeutensa sekä esittää tilinpäätöksen, kiijanpidon ja 

hallinnon tarkastuksen tuloksen. Tilintarkastuskertomus laaditaan tilikausittain ja se osoite

taan tarkastajan valinneelle yhteisön tai säätiön toimielimelle, joka päättää tilinpäätöksen 

hyväksymisestä tai vahvistamisesta.44 Kertomuksen tulee olla lainsäädännön, yhtiöjärjestyk

sen ja hyvän tilintarkastustavan mukainen45.

Tilintarkastuskertomuksen merkityksellisyyttä kuvaa myös se, ettei O YL: n 9:5 §:n mukaisesti 

osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa voida tehdä päätöstä tilinpäätöksen vahvistami

sesta, voitonjaosta tai vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, jollei lain vaatimusta 

“kokouksessa on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus” täytetä.46

Huomattavaa kuitenkin on ettei tilintarkastuskertomus ole vakuutus tilinpäätöksen täydelli

syydestä, vaan se on tilintarkastajien mielipide, jonka he ovat muodostaneet tarkastuksensa 

tuloksena.47 Mutta mielipide ei ole ilman painoarvoa, vaan se on alan ammattilaisten, tilintar

kastajien perusteltu mielipide48

Tilintarkastuskertomukseen on tarkoitettu merkittäväksi lähinnä seikkoja, joilla voidaan 

olettaa olevan vaikutusta yhtiökokouksen osanottajien käyttäytymiseen tilintarkastukseen 

liittyvistä kysymyksistä päätettäessä. Muunlaiset huomautukset voidaan tehdä esim. tilintar- 

kastuspöytäkiijaan tai esittää suullisesti yhtiökokouksessa.49

42 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 24-25
43 Gray & Manson 1989, 387; Arens & Loebbecke 1994, 33-34
44 Komiteamietintö 1992:14, 87
45 Heikkonen & Koskinen 1985, 236
46 Koski -af Schultén II 1984, 69
41 Lee 1991, 46, Vahtera 1986, 28
48 Gray & Manson 1989, 391
49 Kyläkallio 1985, 508
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Vaikka tilintarkastuskertomus julkaistaan usein tilinpäätöksen yhteydessä se ei kuitenkaan ole 

osa varsinaista tilinpäätösinformaatioa, vaikka näin varsin yleisesti luullaan, koska tilintar

kastuskertomus julkaistaan usein vuosikertomuksessa50 Tilintarkastuskertomus on kuitenkin 

täysin sidonnainen siihen tilinpäätökseen, josta se on annettu, koska sen pääasiallisin tarkoitus 

on varmistaa hallituksen yhtiökokoukselle esittämien tilinpäätöstietojen oikeellisuus ja tarvit

taessa täydentää tilinpäätösinformaatioa.

Tilintarkastuskertomuksen lähtökohtainen tarkoitus ei ole antaa varsinaisesti mitään lisä

informaatiota, vaan informaation antaminen on yrityksen johdon tehtävä. Mikäli johto on 

täyttänyt informaationantovelvollisuutensa ei tilintarkastajan tarvitse antaa kertomuksessaan 

lisätietoja. Jotta voisi ymmärtää tilintarkastuskertomuksen suhteen tilinpäätösinformaatioon, 

täytyy ymmärtää tilintarkastuksen tavoitteet sekä johdon ja tilintarkastajan vastuut ja velvolli

suudet. Pelkkä tilintarkastuskertomuksen lukeminen tilinpäätöksen ohella ei avaa kertomuk

sen merkitystä ja asemaa. Samoin jos pyritään tekemään arvioita yrityksen menestymisestä 

markkinoilla kuluneella tilikaudella tai sen tulevaisuuden mahdollisuuksista, ei tilintarkastus

kertomus ole oikea tiedon lähde, vaan tietoja pitää etsiä varsinaisesta tilinpäätösinformaa

tiosta. Vasta toisessa vaiheessa luetaan tilintarkastajan kertomus, joka varmentaa ja tarvitta

essa täydentää esitettyä informaatiota.

Tilintarkastuskertomus ei yleensä saa osakseen paljoa huomiota ellei kyseessä ole jokin 

erityistapaus, kuten konkurssi tai muuten yrityksen kannalta merkittävä, useimmin negatii

vinen asia. Tähän ajatukseen sisältyy kaksi huomionarvoista seikkaa: Varsin usein tilin

tarkastuskertomuksen merkityksellisyyttä ainoana yrityksen ulkopuolisen tahon antamana 

lausuntona yrityksestä, sen tilinpäätöksestä ja taloudellisesta tilasta ei ymmärretä ja sen mer

kitystä ei tiedosteta. Toisaalta tilanteissa, joissa kaikki ei ole mennyt niin kuin on toivottu, 

vieritetään osasyyllisyys usein tilintarkastajien ja heidän raportointinsa niskaan. Tällöin on 

menty toiseen äärilaitaan: tilintarkastajat ja heidän työnsä samaistetaan yrityksen johtoon, eikä 

ymmärretä yritysjohdon ja tilintarkastajien tehtäviä eikä tilinpäätösinformaation ja tilintar

kastuskertomuksen välistä suhdetta.

2.3.2 Yleiset vaatimukset tilintarkastuskertomuksen sisällölle

Tilintarkastajien tulee tilintarkastuskertomusta laatiessaan noudattaa tiettyjä perusperiaat

teita, jotta kertomuksen sisältämä tieto välittyisi niin, että sen hyväksikäyttäjien on mahdol

50 Kiijanpitolain (655/1973) 9§:n mukaisesti tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat 
tiedot.
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lista saada realistinen ja totuudenmukainen käsitys tarkastetusta yrityksestä. Nämä perus

periaatteet ovat: objektiivisuus, totuudenmukaisuus, selkeys, kattavuus ja johdonmukai

suus.51 Toisaalta salassapitovelvollisuus säätelee tilintarkastajan raportteihin tulevia asioita 

informaation luonteen perusteella.

Objektiivisuus liittyy läheisesti tilintarkastajien riippumattomuuteen. Tilintarkastuskerto

muksen tulee olla objektiivinen, sillä sen tarkoituksena on antaa yrityksen kaikille sidos

ryhmille oikeaa tietoa yrityksestä. Vain yrityksestä täysin riippumaton tilintarkastaja voi antaa 

lausunnon yrityksestä ja sen hoidosta. Sisällöltään tilintarkastuskertomuksen tulee olla 

objektiivinen ilman tarpeettomia korostuksia tai vähättelyjä. Objektiivisuus liittyy raportin 

sisällön ja todellisuuden väliseen suhteeseen. Puolueettomuus on objektiivisuuden alakäsite. 

Puolueettomuus voidaan puolestaan jakaa tasapuolisuuteen ja neutraaliin esitystapaan. 

Tasapuolisuus on sitä, että tilintarkastaja raportoi aina samanlaisissa tilanteissa samalla 

tavoin, ja neutraalina esitystapana voidaan pitää sitä, että tilintarkastaja välttää tunteen

omaista tai muuten ajattelua johdattelevan tekstin kirjoittamista. Tilintarkastajan raportointi ei 

siis saa riippua hänen henkilökohtaisista näkemyksistä tai asenteista, hänen tulee tarkastella ja 

raportoida yrityksen toimintaa ulkopuolisen silmin. Ystävyys- tai asiakassuhteet tai vastaa

vasti ennakkoluulot eivät saa vaikuttaa hänen raportointiinsa.52

Totuudenmukaisuus-periaatteen mukaan tilintarkastuskertomuksen on esitettävä asioiden 

todellinen tila. Kertomuksessa esitetyt asiat eivät saa perustua olettamuksiin ja tilintarkas

tajan tulee olla huolellinen ja taitava tarkastusta suorittaessaan saadakseen todellisen kuvan 

yrityksestä. Tilintarkastajan raportointi ei siten saa peittää tosiasioita ylimalkaisuudellaan tai 

epätarkoilla, epävarmoilla tai hienotunteisilla lausunnoilla53

Selkeys edellyttää, että asiat on esitettävä selvästi ja yksiselitteisesti, jottei kertomuksen lukija 

joudu tulkitsemis- tai väärinymmärtämistilanteisiin. David Flintin mielestä selvyys on kielelli

sen ilmauksen tarkkuuden lisäksi toinen ensiarvoisen tärkeä vaatimus tilintarkastajan 

raportoinnille. Selvyyden vaatimus korostuu varsinkin silloin, kun tilintarkastaja joutuu 

poikkeamaan vakiomuotoisesta kertomuksesta ja hän esittää lisätietoja tai varauksia. Flint 

liittää selvyyteen myös raportin täydellisyyden ja explisiittisyyden eli kertomuksen tulee 

itsessään kertoa lukijalle tarkastuksen tulos ilman, että lukijan täytyisi tutustua tilintarkastajan

51 Jägerhorn 1965, 17-21
52 Aho & Vänskä 1995, 97
53 Heikkonen & Koskinen 1985, 327-328
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mahdollisiin muihin raportteihin tai kommentteihin54 Selvyyden - ammatillisen ja teknisen 

tarkkuuden - vaatimuksesta muodostuu tilintarkastajalle vakava ns. raportoinnin dilemma55: 

Hänen täytyy toisaalta raportoida ja kommunikoida tehokkaasti sellaisten kertomuksen luki

joiden kanssa, joilla ei ole syvällistä ymmärrystä tilintarkastuksen suorittamisesta ja toisaalta 

tilintarkastajan raportoinnin täytyy samanaikaisesti olla riittävän tarkka ja yksityiskohtainen, 

jotta hänen vastuunsa ja raportoimiinsa rajoitukset ja ehdot ovat selkeät tilintarkastuksen ja 

taloushallinnon ammattilaisille. Tilintarkastajan täytyy tasapainoilla mahdottomalta näyttävän 

tilanteen edessä: kuinka kertoa samanaikaisesti yksinkertaisesti, mutta samalla myös ammatin 

vaatimalla tarkkuudella ja termeillä56

Selkeyden vaatimukseen on ottanut kantaa myös Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta

kunta kun se päätti 23.9.1992 julkaista Keskuskauppakamarin tilintarkastustiedotteessa 

seuraavan lausunnon:

“TILA:n käsiteltävänä olleiden valvonta-asioiden johdosta TILA katsoo aiheelliseksi 

kiinnittää kaikkien KHT- ja HTM-tilintarkastajien huomiota siihen, että KHT- tai HTM- 

tilmtarkastajan on tilintarkastajan tehtävää hoitaessaan oltava riippumaton asiantuntija. 

Tilintarkastajan asiantuntijan tehtävään kuuluu, että tilintarkastaja raportoinnissaan var

mistaa, että tieto välittyy oikeassa muodossa.

Tilintarkastajan tulee raportoinnissaan välttää sellaisia sanontoja ja termejä, jotka ovat vain 

rajoitetun ammattipiirin keskuudessaan yleisesti tuntemia. Raportoinnissa tulee välttää 

tarpeettomia, epätarkkoja sekä harhaanjohtavia sanontoja. Mikäli tilintarkastaja kuitenkin 

käyttää tällaisia sanontoja, tulee hänen pyrkiä varmistamaan, etttä lukijalla on valmiudet 

ymmärtää raportin sisältö oikein. Käytännössä tämä edellyttää, että tilintarkastaja selvittää 

epäselvän lausuman raportissaaan yksityiskohtaisesti

Mikäli tilintarkastaja käyttää raportissa tietyn vakiintuneen sisällön omaavaa termiä jossam 

muussa yhteydessä, tulee hänen myös tässä tapauksessa selvittä, mikä on lausuman sisältö, 

jotta raportin lukijalla on mahdollisuus saada oikea käsitys tilintarkastajan tarkoituksesta.”

54 Flint 1965, 117-118; viimeisintä ajatusmallia mietittäessä saavat viime vuosina joissakin pörssiyhtiöiden 
tilintarkastuskertomuksissa olleet viittaukset tilintarkastuspöytäkiijoihin mielenkiintoisen valon: mikä on tällaisen 
viittauksen arvo tilintarkastuskertomuksen lukijalle tai yhtiökokoukselle ellei tilintarkastuspöytäkiijaa vähintäänkin 
lueta yhtiökokouksessa, (jolloin se taas menettää alkuperäisen merkityksensä tilintarkastajan luottamuksellisena, ei 
julkistettavana raportointimuotona yhtiön johdolle tilintarkastuksessa havaituista seikoista)
55 Työn tekijä on muodostanut termin Flintin tekstin perusteella. Lähde tekstissä puhutaan “tilintarkastajan 
dilemmasta (dilemma for auditors)
56 Flint 1965, 118-119
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Kattavuus ja olennaisuus voidaan nähdä tässä yhteydessä tietyssä mielessä vastakkais- 

suuntaisesti vaikuttavina termeinä: Olennaisuuden periaate on keskeinen niin varsinaisen 

tarkastustyön suorittamisessa kuin raportoinnissakin. Olennaisuus pyrkii rajaamaan raportin 

sisältöä niin, että se pystyisi säilyttämään käyttökelpoisuutensa alkuperäisessä tarkoituk

sessaan eli tilintarkastajan raportointikeinona yhtiökokoukselle sellaisista tekijöistä joilla on 

merkitystä tehtäessä tilinpäätökseen ja vastuuhenkilöiden vastuuvapauteen liittyviä päätöksiä 

yhtiökokouksessa. Olennaisuus viittaa joko yksittäiseen asiaan tai useiden asioiden muodos

tamaan asiakokonaisuuteen.

Olennaisuus voi liittyä sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen asiaan. Kvantitatiivinen 

olennaisuus voidaan määritellä joko absoluuttisesti tai suhteellisesti arvioitaessa tarkastuk

sessa havaitun tietyn tilinpäätöserän virheellisyyden markkamääräistä tai suhteellista merki

tystä tilinpäätösinformaation oikeellisuuteen ja riittävyyteen. Kvalitatiivinen olennaisuus 

voidaan määritellä abstraktiksi ja ei-markkamuotoon puettavaksi mittariksi. Kvalitatiivista 

olennaisuutta voidaan harkita esimerkiksi hallinnon tarkastuksen yhteydessä havaittujen 

osakeyhtiölain tai yhtiöjäijestyksen vastaisten toimien vakavuutta mietittäessä.

Olennaisuutta mietittäessä tulee huomata, että kriittiset elementit tulee arvioida jokaisessa 

toimeksiannossa erikseen ja siten olennaisuus muodostuu loppujen loppuksi aina tilanne

kohtaisesti riippuen yrityksestä ja tarkastustilanteesta ja tosiasiallisesti myös tarkastukseen 

käytettävissä olevasta ajasta.

Kattavuus edellyttää, että tilintarkastuskertomus sisältää lukijan kannalta kaikki tarpeelliset 

tiedot oikean kuvan saamiseksi, mutta samalla vain tarpeelliset tiedot esitetään. Mikäli jotakin 

asiaa ei ole mainittu kertomuksessa, se voidaan olettaa hoidetun moitteettomasti.

Johdonmukaisuus liittyy tilintarkastuskertomusten vertailtavuuteen eri vuosina. Kun tilintar

kastuskertomukset ovat sisällöltään ja muodoltaan yhtäläiset (mainitaan ja korostetaan tiettyjä 

seikkoja ja asioiden esittämistapa- ja järjestys ovat johdonmukaiset) vältytään vääränlaisilta 

olettamuksilta tilikausien välisistä muutoksista. Edellytyksenä kuitenkin on, ettei samanmuo

toisen tilintarkastuskertomuksen antaminen ole ristiriidassa tilintarkastuksen tuloksen kanssa.

Salassapitovelvollisuus on tilintarkastajan raportoinnin kannalta toisen suuntainen voima 

kuin edellä käsitellyt. Salassapitovelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 25 §:ssä.57 

Salassapitovelvollisuus pyrkii rajoittamaan tilintarkastajan raportoinnin sisältämää informaa-

57 Salassapitovelvollisuudesta on säännöksiä myös esimerkiksi rikoslain 30. luvun 5-6 §:ssä
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tiota: Tilintarkastaja ei saa ilmaista ulkopuolisille tai yksittäisille osakkeenomistajille tarkas

tustehtävää suorittaessaan tietoonsa saamia seikkoja, joista voi aiheutua haittaa tarkastetta

valle yhtiölle. Haitta voi olla muutakin kuin suoranaista taloudellista vahinkoa yhtiölle; se voi 

olla tiedosta johtunut osakkeiden arvon alentuminen tai yhtiön liikesalaisuuden - yritysten 

välisten sopimuksien, asiakas- tai hintaluetteloiden, tuotekehittelytietoj en, yrityksen käyttä

mien informaatio- ja ohjausjärjestelmien tms. - paljastaminen, joko tietoisesti tai tiedosta

matta. Huomattavaa on, ettei salassapitovelvollisuus kohdistu yhtiön hallitukseen, hallinto

neuvostoon, toimitusjohtajaan tai kanssatilintarkastajiin, eikä myöskään myöhempiin tilintar

kastajiin. Ajallisesti tilintarkastajan salassapitovelvollisuus on rajaton.

2.3.3 Tilintarkastuskertomukseen vaikuttavat tekijät

Kuviossa 2 on koottu yhteen tilintarkastuskertomukseen vaikuttavat tekijät. Kaikkia aihe

alueita ei ole vielä tähän mennessä käsitelty, mutta niitä tullaan käsittelemään yksityiskohtai

sesti seuraavissa luvuissa. Kuviota ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi eli sillä ei pyritä välttämättä 

löytämään kaikkia eri tekijöitä, jotka vaikuttavat tilintarkastuskertomukseen, mutta siihen on 

otettu mukaan ne tekijät, jotka kirjoittaja näkee merkityksellisiksi tilintarkastuskertomuksen 

kannalta.

Kuvio 2. Tilintarkastuskertomuksen vaikuttavat tekijät

Yrityksen tilinpäätös
informaatio

Ympäristön
kehitys

Yhteiskunnan 
tavoitteet ja etu

Yrityksen todellinen 
taloudellinen asema

Lainsäädäntö
♦ TILINTARKASTUS

KERTOMUS

Sidosryhmien tarpeet 
ja odotukset

Tilintarkastuksen
kansainvälinen
kehittyminen

Hyvä tilintarkastus
tapa

Tilintarkastajan
pätevyys

Niin kuin David Flint on todennut, tilintarkastus ja siten myös tilintarkastuskertomus muo

vautuvat ympäristön kehityksen ja yhteiskunnan tavoitteiden ja edun mukaan ja näitä tekijöitä
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voidaankin pitää eräänlaisina perusmuuttujina tarkasteltaessa tilintarkastuskertomukselle 

asetettavia vaateita ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kuten tilintarkastusta yhteiskunnallisena 

funktiona käsiteltäessä todettiin vaikuttavat yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja normit lain

säädännön kautta tilintarkastukseen ja tilintarkastuskertomukseen.

Koska tilintarkastus on osakkaiden ja toissijaisesti muiden sidosryhmien etua valvova toimin

to, on tilintarkastuskertomusta laadittaessa tärkeää ottaa huomioon sidosryhmien asettamat 

toiveet ja odotukset tilintarkastuskertomuksen sisällölle. Tätä aihe-alueetta käsitellään tar

kemmin seuraavassa luvussa. Sidosryhmien odotukset vaikuttavat myös lainsäädäntöön, 

jonka tilintarkastuskertomusta koskevat säädökset määrittävät sen vähimmäistason jonka 

tilintarkastuskertomuksen tulee täyttää.

Tilintarkastusta ja tilintarkastuskertomusta säädellään laiella. Edellä tilintarkastusta säätelevän 

normiston tarkastelun yhteydessä on käsitelty yleisiä lainsäädännön vaikutuksia tilintarkas

tukseen ja neljännessä luvussa käsitellään yksityiskohtaisesti tilintarkastuslain asettamat vaati

mukset tilintarkastuskertomukselle.

Tilintarkastajan pätevyys vaikuttaa varsinaisen tilintarkastuksen suorittamisen ohella myös 

hänen raportointiinsa. Ensinnäkin tarkastuksen suoritettuaan tilintarkastajalle muodostuu 

kuva yrityksen toiminnasta ja tuloksesta; jos hän ei ole pysty suorittamaan tarkastusta niin 

hyvin kuin se pitäisi suorittaa, saattaa hänen mielipiteensä yrityksestä olla virheellinen ja siten 

myös hänen kertomuksensa on silloin virheellinen. Toinen tilintarkastajan pätevyyteen liittyvä 

asia on tarkastajan kiijallinen ilmaisukyky, joka korostuu varsinkin sellaisissa tilanteissa kun 

vakiomuotoisesta kertomuksesta poiketaa. Tarkastajan täytyy pystyä ilmaisemaan mielipi

teensä selkeästi ja yksiselitteisesti.

Tilintarkastajan toimintaan ja kertomuksen sisältöön vaikuttaa myös hyvä tilintarkastustapa. 

Samoin kuin tarkastajan pätevyyden kohdalla hyvä tilintarkastustapa vaikuttaa tilintarkastus

kertomukseen kahta kautta: ensinnäkin varsinaisen tarkastuksen suorittamisen kautta, johon 

hyvä tilintarkastustapa vaikuttaa. Toiseksi tilintarkastuskertomuksen itsessään tulee noudat

taa hyvää tilintarkastustapaa ja siten sen laadinnassa tarkastajan tulee ottaa huomioon hyvän 

tilintarkastustavan vaatimukset.

Tilintarkastuksen kansainvälinen kehittyminen ja yhdentyminen vaikuttavat tilintarkastus

kertomukseen esimerkiksi kansainvälisten tilintarkastusalan suosituksia antavien instanssien 

kautta. Esimerkiksi yhtenä KHT -yhdistyksen uuden tilintarkastuskertomusmallin laatimisen
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perustekijänä oli saada suomalainen tilintarkastuskertomusmalli yhteneväisemmäksi muissa 

maissa käytössä olevien kertomusmallien kanssa.

Viimeisenä tilintarkastuskertomukseen vaikuttavana tekijäparina on yrityksen julkaisema tilin

päätösinformaatio ja toisaalta yrityksen todellinen taloudellinen asema. Kuten edellä on 

todettu tilintarkastuskertomus ei ole osa yrityksen tilinpäätösinformaatiota, mutta on kuiten

kin siihen täysin sidonnainen, koska kertomuksen pääasiallisin tarkoitus on varmistaa 

hallituksen yhtiökokoukselle esittämien tilinpäätöstietojen oikeellisuus ja tarvittaessa täyden

tää tilinpäätösinformaatioa. Joten yritysjohdon julkaisema tilinpäätösinformaatio on “välittö

min” tilintarkastuskertomukseen vaikuttava tekijä. Tähän liittyy olennaisesti yrityksen todelli

nen taloudellinen tilanne. Jos julkaistu informaatio on todellisuuden mukainen ei tilintarkas

tajan tarvitse puuttua siihen, mutta jos yrityksestä annettu tieto ei vastaa todellisuutta on 

tilintarkastajan tuotava esille asioiden todellinen tila ja siten raportoitava siitä kertomuk

sessaan, jollei yritysjohto hänen pyynnöistään korjaa tilinpäätösinformaatiota.

3.0 Sidosryhmät ja odotuskuilu

Yrityksestä, sen toiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta ovat kiinnostuneet useat eri tahot. 

Näitä yrityksen sidosryhmiä ovat esimerkiksi osakkeenomistajat (myös potentiaaliset), johto, 

luotonantajat, julkinen valta -erityisesti veroviranomaiset ja muut sidosryhmät (työntekijät, 

tavarantoimittajat, asiakkaat ja kilpailijat). Tilintarkastuksen sidosryhmät voidaan tulkita 

samoiksi kuin tarkastuksen kohteena olevan yrityksen sidosryhmät. Sidosryhmiä eivät ole 

pelkästään ne, jotka antavat panoksen yritykseen ja odottavat siitä korvausta, vaan sidos

ryhmiksi voidaan laajemmin tulkittaessa katsoa myöskin ne, jotka asettavat odotuksia 

yritykselle, vaikka eivät olekaan antaneet varsinaista panosta yrityksen toimintaan. Yleisestä 

sidosryhmäjaottelusta poiketen työssä nostetaan tilintarkastajan ja tilintarkastuksen kannalta 

omaksi sidosryhmäkseen tiedotusvälineet ja ns. suuri yleisö, joiden odotuksilla on merkittävä 

vaikutus työn tarkastelukohteena olevaan odotuskuiluun.

Sidosryhmien kiinnostus jakautuu aikajanalla kahteen osa-alueeseen: tietoihin menneisyydestä 

ja tietoihin tulevaisuudesta. Menneisyyden tietoja hyväksikäytetään valvonta-aspektin toteut

tamisessa, vastaavasti tulevaisuuden tietoja hyödynnetään suunnittelussa.58 Tilintarkastus 

kohdistuu lähtökohtaisesti menneisyyden tietojen tarkastamiseen ja siihen, että tarkastus

kohteen ilmoittama informaatio on yhdenmukainen todellisten tapahtumien ja tosiasiallisen

58 Artto, Koskela & Leppiniemi 1988, 12



25

taloudellisen tilanteen kanssa. Kaikkien sidosryhmien tarpeet ja toiveet ovat tältä osin 

lähtökohtaisesti yhtenevät tilintarkastajien näkemysten kanssa, mutta ongelmalliseksi muo

dostuu kysymys tulevaisuuden tietojen esittämisestä.

Yhtiön eri sidosryhmien tarpeet ja vaatimukset yhtiötä kohtaan ovat erilaiset ja siitä johtuen 

kohdistuu tilintarkastajan työhön useita erilaisia, mutta samanaikaisia odotuksia. Yhteistä eri 

sidosryhmien tarpeille on kuitenkin luotettavan ja riittävän tiedon saanti yhtiöstä tai säätiöstä. 

Tärkein tietolähde on tilinpäätös ja erityistapauksissa myös listausesite, joiden lainmukai

suuden tarkastaminen on annettu tilintarkastajalle. Kun lisäksi huomioidaan, että tilinpäätös 

on useimmille sidosryhmille ainut tiedon lähde yrityksestä ja vastaavasti tilintarkastus

kertomus on ainut yrityksen johdon antaman informaation vahvistava dokumentti, muodostaa 

tilintarkastaja tärkeän lenkin yhtiön ja sen sidosryhmien välille.

Kuten tilintarkastuksen yhteiskunnallista funktiota tarkasteltaessa todettiin, käsitykset tilintar

kastuksen hyödyllisyydestä ja tilintarkastajan asemasta ja roolista vaihtelevat eri maissa 

riippuen mm. rahoitusmarkkinoiden rakenteesta.59. Tilintarkastajan rooli muodostuu useiden 

tekijöiden yhteisvaikutuksesta: Roolin puitteet muodostuvat tilintarkastusta koskevan lain

säädännön ja muiden säännösten perusteella. Paineita ja vaatimuksia tilintarkastajien roolille 

asettavat yhteiskunnan kehitys ja tarpeet sekä toisaalta sidosryhmien ja tarkastetun yrityksen 

tai säätiön tarpeet ja toiveet. Rajoituksena roolille ovat tilintarkastajien valmius ja kyky 

vastata odotuksiin sekä toisaalta tarkastajien riippumattomuus ja pätevyys sekä etiikka ja 

luotettavuus.

Tilintarkastajan roolista on huomioitava, että se on muuttuva: Tilintarkastaja ja hänen 

tarkastustyönsä kuuluvat tiettyyn ajankohtaan ja sen ajankohdan yhteiskuntaoloihin. Hänen 

toimintansa saa näistä puitteet. Yhteiskunnan kehittyessä tarkastajankin roolikuva ajan myötä 

muuttuu.60 Myös lait ja normistot muuttuvat, jolloin tilintarkastajan tehtävä yritysjohdon 

antaman informaation lainmukaisuuden valvojana muuttuu.

Tilintarkastajan roolia on tutkittu monista eri lähestymiskulmista lähes koko tilintarkastus- 

instituution olemassaolon ajan. Teoriat lähtevät pääsääntöisesti liikkeelle joko tilintarkastuk

sen filosofiasta ja sen peruspostulaateista61 tai tilintarkastuksen taloudellisesta viitekehyk

59 näin myös Koskela 1990, 4 ("Maissa, joissa oman pääomanehtoinen rahanhankinta on yleistä, on tilintarkastajan 
rooli muotoutunut toisenlaiseksi kuin maissa, joissa vastaavia rahoitusmarkkioita ei ole ”)
60 Heikkonen 1982, 43
61 tämän tyyppisiä teorioita edustavat tämänkin työn lähdeteoksina olevat David Flintin Philosophy and Principles of 
Auditing -teos ja Mautzin ja Sharafin The Philosophy of Auditing -teos
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sestä, jolloin tilintarkastajan tehtäviä ja roolia selitetään tilintarkastuspalveluiden kysynnän ja 

tarjonnan avulla62. Tässä tutkimuksessa teorioita tarkastellaan lähinnä David Gwilliamin 

esittämän talousteoreettisen roolimallin pohjalta, joka jakautuu kolmeen osaan: edustaja- eli 

agenttiteoria (Agency theory), informaatioteoria (Information theory) ja ns. vakuutus- tai 

takuuteoriaan (Deep-pocket/Incurance theory)63.

Edustaja- eli agenttiteoria on perinteinen tapa nähdä tilintarkastaja ennen kaikkea omistajien 

etujen valvojana valvomassa johdon toimia ja rehellisyyttä. Agency theory -käsitteeseen liittyy 

läheisesti Stewardship -käsite eli taloudenhoitajan -käsite. Edustajateoria nähdään jälkimmäi

sen teorian laajennettuna muotona. Toisaalta johto voi pitää tilintarkastajaa omana agentti

naan, edustajanaan suhteessa omistajiin. Tilintarkastajan raportoinnin kautta johto todistaa 

nykyisille ja potentiaalisille osakkeenomistajille oman toimintansa onnistuneisuutta ja oikeu

tusta64. Agenttiteorian käyttöä taustateoriana tilintarkastuksen tutkimuksessa on kritisoitu 

mm. väittämällä, että se on aiheuttanut tutkimuksen kapea-alaisuutta ja jättänyt yrityksen 

yhteiskunnallisen vastuun tarkastelun ulkopuolelle. Sen on katsottu johtavan tilintarkastuksen 

tulkitsemisen yritysjohdon työvälineeksi, jonka avulla yritysjohto todistaa tehokkuuttaan.65 

Agenttiteoriaa ei ole tilintarkastustutkimuksen taustateoriana tarkoitettu käytettäväksi sen 

alkuperäisessä pelkistetyssä muodossa, vaan se tulee ymmärtää laajemmin. Se toimii apuna 

tili- ja vastuuvelvollisuussuhteiden hahmottamisessa ja sidosryhmäteoriaa voidaankin nimittää 

agenttiteorian laajennukseksi.66

Informaatioteorian mukaan tilintarkastajat parantavat tilintarkastustyöllään tilinpäätöksen 

informaation luotettavuutta, jolloin tilintarkastus turvaa sidosryhmien saaman tiedon oikeelli

suuden ja auttaa niitä parempaan päätöksentekoon tarkastuskohdetta koskevissa asioissa.

Kehittyneillä rahamarkkinoilla tilintarkastaja toimii raportointinsa kautta eräänlaisena takuu

miehenä ulkopuolisille sidosryhmille. Teorian lähtökohtana on ajatus, että tilintarkastajan on 

mahdollista huomata tarkastusta suorittaessaan mahdolliset riskitekijät ja johdon mahdollinen 

vilpillinen toiminta. Raportoinnin mahdollisuus suojaa muita sidosryhmiä johdon tuottamuk

sellisilta taloudellisilta vahingoilta. Toisaalta sijoittajat voivat pitää tilintarkastajan positiivisia 

lausumia vakuutena sijoituksiensa turvallisuudesta.

62 tüman tyyppisestä esityksestä esim. Arens & Loebbecke teoksessa Л «(/zting An Integrated Approach
63 Gwilliam 1987, 41-60
64 Koskela 1990, 4-5
65 Hunt & Hogler 1990
66 Näsi 1995, 26
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Koska sidosryhmillä on erilaiset mahdollisuudet saada haluamiaan tietoja yrityksestä, ovat 

sidosryhmien odotukset tilintarkastukselta ja tilintarkastajilta erilaiset. Jos tilintarkastajalle 

tulee tässä odotusten ristitulessa tarve määritellä kenen intressiä hän ensisijassa edustaa, on 

vastauksena yhtiö itse. Yhtiön menestys antaa siitä riippuville sidosryhmille mahdollisuuden 

hyötyä sitä enemmän mitä parempi on yhtiön menestys, riippumatta eri intressiryhmien intres

seistä67. Tilintarkastajan on annettava sidosryhmien vaatima oikea tieto ilman, että yritykselle 

koituu vahinkoa; toisaalta sidosryhmien etu voi tietyissä tilanteissa ajaa yrityksen edun 

edelle68, joten kysymys siitä kenen etuja tilintarkastajan tulee viime kädessä ajatella on moni

ulotteinen ja tilannesidonnainen. Ennen yksityiskohtaisempaa tarkastelua eri sidosryhmien 

asemasta ja odotuksista tilintarkastukselta on syytä huomioida, että lainsäädännön näkö

kulmasta tilintarkastajan tehtävä ei ole tehdä johtopäätöksiä yrityksen julkaisemasta tilin

päätösinformaatiosta intressiryhmien puolesta, vaan varmistaa, että yrityksen julkaisema 

perusinformaatio on antaa oikeat ja riittävät tiedot69.

3.1 Tilintarkastus ja sidosryhmät

3.1.1 Osakkeenomistajat

Tilintarkastusfunktio kehittyi alunperin osakkeenomistajien edunvalvojaksi yrityksen palkka- 

johdon toimia vastaan. Tätä korostaa yhtiökokouksen asema tilintarkastajan valinnassa70 

Vaikka tilintarkastuksen merkitys on laajentunut koskemaan yhä useampia sidosryhmiä on 

tilintarkastaja edelleen ensisijaisesti osakkeenomistajan edustaja71. Tilintarkastajan tulee osak

keenomistajien valitsemana tarkastaa, että johdon toiminta on lain- ja yleisen huolellisuus

velvoitteen mukaista, ja että hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös on laadittu voi

massa olevien säännösten mukaisesti. Osakkeenomistajat odottavat tilintarkastajan täydentä

vän tai korjaavan yrityksen johdon antamaa tilinpäätösinformaatiota ainakin siltä osin, kuin 

sillä on merkitystä päätettäessä tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämi

sestä ja voiton tai tappion käyttämisestä tai käsittelystä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajat näkevät tilintarkastajan roolin lähinnä yrityksen jatkuvuuden ja arvon 

varmistajana. Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että osakkeenomistaja odottaa, että yhtiön

61 Suomela 1990, 92
68 Tuokko 1996a, 15
69 Aho & Vänskä 1995, 66, näin myös Utter 1994, 253
70 Vahtera 1986, 28; kts. myös OYL 10 luku 1§ 1. mom. (Toisaalta todellisuudessa yhtiökokous valitsee yhtiön johdon 
ehdottaman tilintarkastajan, mutta lähtökohtaisesti valintatapa osoittaa tilintarkastuksen tehtävän osakkeenomistajien 
edun valvojana)
71 Matti Vuoria, KHT-yhtistys 70-vuotta 1995, 462
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osakkeen arvo nousee72. Kirjallisuudessa osakkeenomistajien yritykseen kohdistuvat intressit 

on jaoteltu kolmeen osaan73:

Intressi saada jatkuvasti suurin mahdollinen tuotto sijoitetulle pääomalle

Intressi saada suurin mahdollinen osuus yrityksen omaisuudesta

Interssi säilyttää osakkeiden myyntiarvo mahdollisimman korkeana

Tilintarkastajan tehtävä osakkeenomistajien edunvalvojana ei ole täysin yksiselitteinen, koska 

osakkeenomistajien edut ja intressit eivät aina ole yhtenevät. Merkittävin eroavuus kohdistuu 

useimmiten yrityksen osingonjakopolitiikkaan: osakkeenomistajat, jotka osallistuvat yrityksen 

johtoon ja hallintoon ja saavat palkka- tai muita etuuksia, kuten optio- tai lainaetuja, saattavat 

ajaa alhaisen osingonjaon politiikkaa. Osalle osakkeenomistajista saattaa vastaavasti olla 

tarkoituksenmukaisempaa nostaa yrityksestä mahdollisimman paljon osinkoja osakkeiden 

myyntihinnan nostamiseksi (osakkeiden tuotto-odotukset nousevat) tai varojen saamiseksi 

muuhun sijoitustoimintaan.

Omana sidosryhmänään osakkeenomistajien sisällä voidaan pitää ns. vähemmistöosakkaita, 

joiden intressit saattavat edellä esityn kaltaisesti erota ns. suurosakkeenomistajien intresseistä. 

Vähemmistöosakkailla ei ole mahdollisuutta valita itseään tai sopimaksi katsomaansa henkilöä 

yhtiön hallintoelimiin tai johtoon ja siten he joutuvat yleensä tyytymään yhtiön johdon 

yhtiökokouksessa esittämään informaatioon yhtiön toiminnasta. Tilintarkastajan velvollisuus 

on valvoa myös vähemmistöosakkaiden etuja. Hänen raportointinsa rajoittuu kuitenkin vain 

raportointiin yhtiökokoukselle, sillä tilintarkastaja ei saa vaitiolovelvollisuutensa vuoksi 

ilmaista yhtiöstä saamia tietojaan yksittäiselle osakkeenomistajalle, jos siitä voi aiheutua 

haittaa yhtiölle74. Koska tilintarkastaja ei vaitiolovelvollisuutensa vuoksi voi ottaa kantaa 

yrityksen sisäisiin järjestelyihin on vähemmistöosakkaiden ollut joskus vaikea luottaa tilintar

kastajaan, koska hänet on valittu yhtiökokouksen enemmistön päätöksellä. Tästä johtuen on 

vähemmistölle annettu mahdollisuus valita oma tilintarkastaja75

72 Korpi 1994, 358 
3 Jägerhom 1965, 42-64

14 Tilintarkastuslaki 25§ 1 momentti: “Tilintarkastaja ei saa ilmaista ulkopuoliselle, yksityiselle osakkeenomistajalle
tai jäsenelle taikka tähän verrattavalle tässä laissa tarkoitettua tehtävää suorittaessaan tarkastettavasta yhteisöstä tai 
säätiöstä tietoonsa saamaa seikkaa, jos siitä voi aiheutua yhteisölle tai säätiölle haittaa.”
75 OYL 10. luku 1§ 3 momentti : “Osakkeenomistaja voi vaatia yhden tilintarkastajan asettamista osallistumaan 
tilintarkastukseen muiden tilintarkastajien ohella... Mikäli ehdotusta ovat kokouksessa kannattaneet osakkeen
omistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista 
osakkeista...”
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Tilanteessa, jossa tilintarkastaja epäilee rikotun osakkaiden keskinäistä tasavertaisuutta, eikä 

sitä koskeva informaatio sisälly tilinpäätökseen, on tilintarkastajan saatettava tästä tieto 

yhtiökokoukselle sen päätöksenteon tueksi76 Tällaisessa tilanteessa ei tilintarkastaja voine 

puoltaa vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilintarkastuskerto

muksessaan.

Yrityksen varsinaisten, pitkäaikaisten omistajien lisäksi yhtiön omistajina saattaa olla 

sijoittajia. Nämä yhtiön potentiaaliset omistajat tarvitsevat tietoa sekä yrityksen nykytilasta 

että tulevaisuuden näkymistä. Ostaessaan yrityksen osakkeita sijoittaja hankkii osuuden 

yhtiön varallisuudesta, joka on määräytynyt yhtiön aikaisemman menestymisen perusteella. 

Hänen varsinainen kiinnostuksen kohteensa on kuitenkin yrityksen tulevaisuuden menestys ja 

osuus siitä. Potentiaalisten omistajien etuja on pyritty ajamaan arvopaperimarkkinalailla, 

jonka 2:3§:n mukaan “ joka tarjoaa yleisölle arvopapereita tai hakee arvopaperin ottamista 

pörssilistalle, on velvollinen julkistamaan arvopapereita koskevan esitteen ennen tarjouksen 

voimaantuloa ja pitämään sen yleisön saatavilla taijouksen voimassaoloajan”

Tarjousesitteen tulee sisältää olennaiset ja riittävät tiedot liikkeellelaskijan varoista, vastuista, 

taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja tulevaisuuden näkymistä sekä tilauskannasta, jotta 

sijoittajalla on riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi arvopaperista ja sen liikkeelle

laskijasta77. Tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia koskevaa tiedonantovelvollisuutta on 

tarkasteltava sijoittajan kannalta. Yhtiön täytyy antaa kaikki se tieto, jota arvopaperimarkki

noita tunteva henkilö pitäisi merkityksellisenä ja tarpeellisena harkitessaan sijoituspää

töstään78.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa tarjousesitteen tietojen ja sisällön oikeellisuus ja 

riittävyys, sekä antaa tarkastuksesta lausunto. Lausunnon antaminen koko tarjousesitteestä 

korostaa tilintarkastajan asemaa osakkaiden etujen valvojana. Tilintarkastajan on todettava 

onko esitettävät tilinpäätöstiedot laadittu voimassaolevien säännösten ja määräysten mukai

sesti. Hän ei ole kuitenkaan velvollinen arvioimaan yhtiön esittämien tulevaisuuden näkymien 

toteutumisen todennäköisyyttä eikä antamaan omaa lausuntoaan tulevaisuuden näkymistä. 

Tilintarkastajan tulee kuitenkin todeta, että annetut tiedot eivät ole ristiriidassa tarjousesitteen

76 Hallituksen tai muun vastaavan toimielimen velvollisuudesta kohdella osakkaita yhdenvertaisesti säädetään OYL 9 
luvun 14§:n 1 momentissa
77 Taloushallinnon säädökset 1995, 444 sekä Valtiovarainministeriön päätös tarjousesitteestä 13.10.1994/905, 3§ 1. 
momentti 8. kohta
78 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 60 (kohta 4.2.3)
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muun informaation kanssa. Mikäli taijousesitteeseen on sisällytetty tulevaisuudennäkymiä, 

ennusteita, osavuosikatsaus tai muuta informaatiota, jota tilintarkastaja ei ole muun esitteen 

sisällön tapaan tarkastanut, on hänen mainittava asiasta erikseen lausunnossaan.79 Tilintar

kastajan rooli taijousesitteen informaation oikeellisuuden takaajana korostuu varsinkin ns. 

suuren yleisön kannalta, koska heillä ei ole tarvittavia tietoja omien johtopäätöksien ja 

arviointien tekemiseen, jolloin tilintarkastajan lausuntoon kohdistuu suuret odotukset80.

3.1.2 Yrityksen johto

Johto on yrityksen sidosryhmistä erikoisasemassa monessakin suhteessa: Sen lisäksi, että sillä 

on paras tietämys yrityksen tilanteesta, se päättää mitä tietoja yrityksestä annetaan lakien 

asettamien vaatimusten ja mahdollisuuksien rajoissa. Johdon ja tilintarkastajan välinen suhde 

poikkeaa tilintarkastajan ja muiden sidosryhmien välisestä suhteesta: todellisuudessa yrityksen 

johto valitsee tilintarkastajat, vaikka valinnan juridisesti tekeekin yhtiökokous ja toisaalta 

tilintarkastajan tulee arvioida johdon toiminnan lainmukaisuutta.

Tilintarkastajan ja johdon suhde on toisaalta ongelmallisin, mutta samaan aikaan se on myös 

hedelmällisin sidosryhmäsuhde. Suomessa asiakassuhteet ovat perinteisesti olleet pitkä

aikaisia; pitkäaikaisen asiakkaan kanssa on helpompi neuvotella vaikeistakin asioista ja hallin

non tarkastaminen tulee tehokkaammaksi, kun tilintarkastaja tuntee yrityksen rakenteen ja 

toimintatavat pitkältä aikaväliltä. Toisaalta vaarana on nähty tarkastuksen ja tarkastajan 

fakkiutumisen samaan kaavaan ja jokin systemaattisen virheen jäämisen huomaamatta 

vuodesta toiseen, jolloin tilintarkastuksessa olisi päästy parempaan lopputulokseen esimer

kiksi vaihtamalla vastuullista tilintarkastajaa uusien näkökulmien ja lähestymistapojen tuomi

seen tarkastuksen suorittamiseen. Ongelmaksi pitkäaikaisissa asiakassuhteissa on nähty myös 

tilintarkastajan ja yritysjohdon mahdollinen ystävystyminen, jolloin tilintarkastajan riippumat

tomuus on kyseenalaista.

Tilintarkastajan ja johdon välinen luottamus ja hyvä yhteistyö ja -ymmärrys ovat välttämättö

miä tilintarkastuksen onnistumisen kannalta81. Keskinäisen luottamuksen vallitessa on tarkas

tuksen suorittamiselle paremmat edellytykset: tilintarkastaja voi hyödyntää yritysjohdon 

tietämystä ja näkemyksiä yrityksen tilasta ja tulevaisuuden näkymistä ja toisaalta yritysjohto 

voi saada tilintarkastajalta apua niin tilinpäätöksen laadinnassa kuin johdon konsultointiluon-

79 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 61-62 (kohdat 4.2.3 - 4.2.6)
80 Utter 1994, 253
81 Helenius 1994, 278
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täisissäkin aisoissa, kuten yritysostoissa ja kansainvälisissä listautumisissa. Vaikka tilintarkas

tuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että tilintarkastajalla ja johdolla on hyvät välit ei 

tilintarkastaja kuitenkaan saa olla johdon hyvä kaveri, eikä myöskään konsultti, vaan 

yrityksen luotettu, asioita toisesta näkökulmasta katsova, ei vain valvoja, vaan johdon 

keskustelukumppani ja ensisijaisesti tilintarkastaja82 Tilintarkastajan roolia suhteessa yrityk

sen johtoon on joskus verrattu henkilääkärin suhteeseen potilaaseen: hän ei saa olla liian 

läheinen, mutta hän on asiantuntija, jonka puoleen voi kääntyä erilaisissa vaikeissakin 

asioissa. Usein tilintarkastaja on johdon ainoa neutraali keskustelukumppani, jonka kanssa 

johto voi keskustella erilaisista yritykseen liittyvistä visioista. Kun johtaja keskustelee 

alaisensa kanssa, nämä ottavat luonnollisesti huomioon oman asemansa ja siten heidän 

mielipiteensä ei ole neutraali yrityksen kannalta.

Kysymys siitä kuinka paljon tilintarkastaja voi ja kuinka paljon hänen tulee osallistua 

yrityksen tilinpäätöksen laadintaan ja johdon konsultointiin on yksi keskeisimmistä ongelma

kohdista pohdittaessa tilintarkastajan riippumaattomuutta ja toisaalta johdon ja muiden 

sidosryhmien odotuksia tilintarkastukselta ja tilintarkastajilta. Toinen ongelma-alue on 

vaatimukset siitä, että tilintarkastajan tulisi arvioida johdon ammattitaitoa tai toiminnan 

tarkoituksenmukaisuutta.

Lähtökohtaisesti tilintarkastajat ja yritysjohto pyrkivät vakiomuotoiseen kertomukseen: 

varsinkin suuremmissa yrityksissä tilintarkastajat tarkastavat tilinpäätösinformaatiota jo 

ennenkuin se “kasataan” varsinaiseksi tilinpäätökseksi ja he pyrkivät luonnollisesti korjaa

maan mahdollisia virheitä etukäteen, ennen varsinaisen tilinpäätöksen valmistumista. Tilintar

kastajat ovat varsin usein myös mukana miettimässä mitä ja miten lakien ja säännösten 

vaatimat liitetieto- ja muu informaatiot esitetään. Kun korjaukset on tehty ja tarvittava 

informaatio on yhdessä johdon kanssa mietitty tilinpäätökseen, voi tilintarkastaja antaa vakio

muotoisen tilintarkastuskertomuksen. Kritisoitaessa vakiomuotoisia kertomuksia siitä ettei

vät ne ole muuta kuin “kumileimasin” johdon laatimaan tilinpäätökseen, ei useinkaan 

tiedosteta tätä tilintarkastajien ja johdon yhteistyötä ennen tilinpäätöksen valmistumista.

Mietittäessä tilintarkastajan roolia konsulttina on niin tilintarkastajien kuin sidosryhmien 

mielipiteet jakautuneet selvästi kahtia: Toisten mielestä tilintarkastaja on vain ja ainoastaan 

tilintarkastaja ja kaikki muu sen lisäksi on haitallista tilintarkastuksen suorittamiselle. 

Vastaavasti toisten mielestä tilintarkastajien konsultointi on antamassa lisäarvoa asiakkaalle ja

82 näin mm. Christoffer Taxell, KHT-yhdistys 70 -vuotta 1995, 463
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toisaalta tilintarkastaja saa entistä paremman kuvan yrityksen toiminnoista, jota hän voi 

hyödyntää varsinaista tilintarkastusta tehdessään. Aiheesta on viime aikoina keskustelu paljon 

niin lehdissä kuin muuallakin ja ongelman on nähty kulminoituvan siihen voiko tilintarkastaja 

säilyttää riippumattomuutensa jos hän toimii yritysjohdon konsulttina. Huoli riippumatto

muuden säilymisestä on ymmärrettävää, sillä perustuuhan koko tilintarkastusinstituutio ja 

tilintarkastuksen olemassaolo juuri tilintarkastajan riippumattomuuteen. Keskustelu on usein 

muodostunut tunnepitoiseksi omien linnakkeiden puolustamiseksi ja hedelmällinen keskustelu 

on tyrehtynyt. Selvää kuitenkin on, että tilintarkastajien rooli on muuttunut ja tulee 

kiijoittajan mielestä muuttumaan edelleen kohti, ainakin jonkinasteista, johdon konsulttia 

kahdestakin syystä: toisaalta tarve tilintarkastajien konsultaation on suuri ja tilintarkastajat 

ovat kykyneviä taijoamaan kyseisiä palveluita ja toisaalta syynä on se, että tilintarkastus- 

toimintojen kasvu tulevaisuudessa on nimenomaan näissä lisäpalveluissa, eikä niinkään 

perinteisissä tilintarkastuspalveluissa. Tilintarkastustoimistot ovat pyrkineet ratkaisemaan 

ongelmaa perustamalla toimistojensa sisälle erillisiä osastoja, jotka ovat erikoistuneet vero- 

tai muuhun konsultointiin. Tietysti tilintarkastajien tulee olla tarkkoja siinä miten pitkälle he 

menevät konsultoinnissaan; yritysjohto on mielellään antamassa osan omasta vastuustaan 

tilintarkastajien kannettavaksi. Selvää kuitenkin on, ettei tilintarkastajan tule missään 

tilanteessa johtaa yritystä eikä tehdä päätöksiä, hän voi olla yritysjohdon sparraaja ja neutraali 

neuvonantaja, muttei johdon päätöksenteon apuväline.

Tilintarkastusta koskevassa lainsäädännössä ja kiijallisuudessa lähdetään liikkeelle siitä, että 

yrityksen johto päättää ja hoitaa yrityksen asioita. Tilintarkastaja tarkastaa tehtyjen päätösten 

ja toimenpiteiden lainmukaisuutta, tilintarkastus onkin lähtökohtaisesti laillisuusvalvontaa 

eikä tilintarkastajalta edellytetä liiketaloudellista tarkoituksenmukaisuusharkintaa83

Odotukset yritysjohdon toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista pohjautuvat usein 

varmastikin siihen, että yritysten tilintarkastajilta odotetaan samankaltaisia kannanottoja kuin 

julkishallinnon tarkastuksessa annetaan. Taustalla on epätietoisuus tilintarkastuksen tavoittei

den eroista julkishallinnossa ja yrityksissä. Ratkaisuna tähän ongelmaan on tutkittu ns. 

toimintatilintarkastuksen ottamista käyttöön ns. tavallisen tilintarkastuksen rinnalla84. Tilintar

kastajan rooli riippumattomana ja asiantuntevana laillisuusvalvojana on kansainvälisestikin 

perustunut siihen, että tilintarkastaja ei asetu arvioimaan johdon ammattitaitoa tai liiketoimien

83 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 20; Aho & Vänskä 1995, 70-71
84 nun. Markku Koskela on tutkinut toimintatilintarkastusta teoksessaan Toimintatilintarkastus osana tilintarkastusta 
yrityksissä ja julkisyhteisöissä
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tarkoituksenmukaisuutta, vaan pysyy faktoissa ja laillisuuden tarkastamisessa81. Jos tilintar

kastaja alkaisi arvioimaan johdon kyvykkyyttä vaarantuisi johdon ja tilintarkastajien välinen 

keskusteluun ja mielipiteiden esittämiseen perustuva suhde, koska johdon täytyisi koko ajan 

miettiä miten tilintarkastaja arvioi häntä: seuraukset olisivat tuhoisat tilintarkastuksen 

käytännön suorittamisen kannalta.

Kaikki edelläesitetyt pohdinnat ja ongelmat johdon ja tilintarkastajan välisestä suhteesta 

korostuvat, kun yrityksen johdon ja sidosryhmien intressit menevät ristiin, silloin tilintarkas

taja on usein puun ja kuoren välissä. Tällainen intressiristiriita saattaa syntyä esimerkiksi osin

gonjaosta päätettäessä: yrityksen johto haluaisi pitää varat yhtiöllä tulevaisuuden liike

toiminnan kehittämiseksi ja rahoittamiseksi, osakkaat taas haluaisivat saada suurempia 

osinkoja ja siten päästä osalliseksi yrityksen tämän hetkisestä menestymisestä. Tilintarkastaja 

ottaa kantaa vain siihen onko hallituksen esittämä voitonjako lainmukainen, ei siihen voisiko 

yritys jakaa enemmän osinkoja sen toiminnan vaaraantumatta. Saman tyyppinen on tilanne, 

jossa osakkeenomistajat haluaisivat yhtiökokouksessa enemmän tietoa johdon toiminnasta ja 

tilintarkastajien muusta raportoinnista kuin tilintarkastuskertomuksesta. Tietoja tai raportteja 

ei kuitenkaan usein anneta ja osakkeenomistajat saattavat tehdä päätelmän, että tilintarkastaja 

vehkeilee yhtiön johdon kanssa, eikä ajakkaan osakkeenomistajien etuja niin hänen pitäisi86.

3.1.3 Luotonantajat

Luotonantajat eli rahoittajat odottavat, että tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset antavat 

oikean kuvan yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja siten tilintarkastajan asema ja 

tärkein tehtävä heidän kannalta on taata yrityksen johdon antaman tilinpäätösinformaation 

oikeellisuus ja riittävyys87. Vaikka luotonantajat käyttävät erilaisia yritystutkimuksia kohde

yritysten kannattavuuden ja maksuvalmiuden kehityksen seuraamiseen, perustuvat heidänkin 

käsitykset pääasiassa tilinpäätöstietoihin erilaisilla muuttujilla ja kertoimilla oikaistuina, joten 

tilintarkastajan asema on erittäin tärkeä rahoittajan kannalta.

Jägerhom on todennut rahoittajien informaatiotarpeena olevan, ettei yrityksen tulosta esitetä 

liian hyvänä ja ettei yrityksestä siten jaeta osinkoina liian suurta määrää yhtiön vakava

raisuuden ja maksukykyisyyden kustannuksella88. Viimeaikaisessa keskustelussa juuri luoton

antajien kannalta on esitetty vaateita tilintarkastajille, jotta he ottaisivat kantaa yrityksen * * * *

85 Lohi 1995b, 285
86 Pekka Merilampi, KHT-yhdistys 70-vuotta 1995, 464
87 Korpi 1994, 358; Helenius 1994, 278
88 Jägerhom 1965, 59
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tulevaisuuden näkymiin. Erityisenä ongelmana on pidetty niin sanottujen yllätyskonkurssien 

määrää: puoli vuotta aikaisemmin yritys on saanut tilintarkastajilta puhtaat paperit ja sitten se 

ajautuukin konkurssiin.

Mm. Antti Helenius on esittänyt, että tulevaisuudessa tilintarkastaja, yhtiön edustaja ja rahoit

taja voisivat analysoida yhdessä yhtiön tilinpäätöstä, jolloin säästyisi päällekäisiä toimintoja ja 

varsinkin rahoittajan kannalta päästäisiin varmasti parempaan lopputulokseen kuin sen oman 

yritystutkimusosaston tekemällä tutkimuksella89, koska heillä olisi nyt käytössään muukin 

tilintarkastajien tarkastusmateriaali kuin tilintarkastuskertomus. Tälläinen muutos kuulostaa 

tietysti suurelta ja sen toteutumiselle on monia esteitä, kuten yrityksen ei-julkiseksi tarkoi

tetun informaation tietosuoja, mutta ajatuksena tälläinen järjestely todennäköisesti poistaisi 

suurimman osan siitä odotuskuilusta, joka tilintarkastajien ja rahoittajien välillä vallitsee.

3.1.4 Julkinen valta ja yhteiskunta

Käsiteltäessä julkisen vallan ja yhteiskunnan asettamia vaatimuksia ja odotuksia tilintarkas

tukselle ja siten tilintarkastajan roolille on tarkastelu jaettu kahteen osa-alueeseen: vaatimuk

siin lähinnä verottajan kannalta ja toisaalta vaatimuksiin koko yhteiskunnan ja kansantalouden 

kannalta.

Verottajan odotukset ovat hyvin samankaltaiset kuin rahoittajan: verottajan verovelvollisista 

saamat tiedot perustuvat näiden tilinpäätöksiin ja kirjanpitoon. Tietoja verottaja tarvitsee 

erilaisten verojen maksuunpanossa, perinnässä ja verovalvonnassa. Siksi on ensiarvoisen 

tärkeää, että kirjanpito on hoidettu ja tilinpäätös laadittu kirjanpito- ja muissa laeissa olevien 

määräysten ja muiden säännösten mukaisesti ja tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot 

kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.90

Viimeaikaisena tendenssinä on ollut painostaa tilintarkastajia osallistumaan viranomaisval

vontaan: lakeihin on kirjoitettu määräyksiä joiden mukaan tilintarkastajien tulee tehdä ja antaa 

lausuntoja mitä erilaisimmista asioista91. Lisäksi joihinkin lakeihin on kirjoitettu säännöksiä, 

että kaikki tilintarkastajien raportit menevät suoraan valvovalle viranomaiselle. Tilintarkasta

jien tulisi tilanteen mukaan valvoa myös verosäännösten ja esimerkiksi erilaisten avustus-

89 Helenius 1994, 278
90 Tilintarkastusjärjestelmien yhtenäistämistyöryhmä 1994n muistio, 19
91 esimerkkinä mainittakoon uuteen sähkömarkkinalakiin sisällytetty vaatimus, jonka mukaan tilintarkastajan tulee 
tarkastaa ja lausua tilintarkastuskertomuksessaan, ovatko eriytettyjen sähköliiketoimintojen tuloslaskelmat ja taseet ja 
niiden lisätiedot laadittu sähkömarkkinalain ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. 
Tällöin tilintarkastaja joutuu ottamaan kantaa yrityksen sisäisen laskennan laajuus-, arvostus- ja allokointi- 
ratkaisuihin, jotka ovat yrityksen operatiivisia päätöksiä ja tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä. (Lohi 1995b, 286)



35

säännösten sekä luvanvaraista elinkeinoa harjoittavien yritysten toimialarajoitusten noudatta-
. 97

mista .

Tilintarkastajat vastustavat jyrkästi edellä mainittua kehitystä, mikä on ymmärrettävää. Sen 

lisäksi, että mainitut tehtävät sopivat huonosti tilintarkastajan rooliin yritysten taloudellisen 

informaation lainmukaisuuden varmentajana, asettavat ne tilintarkastajan korostetusti 

vastuunalaiseksi muuta tahoa kuin valitsijaansa, yhtiökokousta kohtaan. Vaikka tilintarkas

tajien kyvyt riittäisivätkin kasvavien vaatimusten edessä, nousee keskeiseksi tekijäksi 

tilintarkastajien uskottavuus: ovatko he enää toimeksiantajansa, yhtiökokouksen uskottuja 

tehdessään viranomaistehtäviä, vai kenen etuja he loppujen lopuksi valvovat. Toinen keskei

nen kysymys on tilintarkastajien ja yrityksen johdon välinen suhde, miten käy tilintarkastajien 

ja johdon välisen luottamuksellisen suhteen, jos tilintarkastaja ajaakin yhtiön edun rinnalla 

verottajan tai muun ulkopuolisen sidosryhmän etuja

Koko yhteiskunnan kannalta kansantalouden etu on, että yritykset menestyvät ja tekevät 

hyvää tulosta. Silloin tilintarkastajien odotetaan valvovan, että yrityksiä hoidetaan siten, että 

yritykset menestyvät. Yrityksillä täytyy olla pätevä johto ja niiden johtamisen tulee kestää 

eettisen tarkastelun eli yritystä täytyy johtaa yleisesti hyväksyttyjen normien mukaan92 93. Edellä 

esitetty hypoteesi on käytännössä varsin vaikeasti mitattavissa oleva asia, mutta teoreettisesti 

ajatellen yhteiskunnan kannalta päästään pitkällä aikavälillä parhaaseen tulokseen “rehellisellä 

pelillä” eikä riistämällä toisia pienen etuoikeutetun ryhmän etujen tavoittelun vuoksi.

Toisenlainen lähestymistapa tilintarkastuksen tarpeellisuuteen ja tilintarkastajan asemaan 

oikeiden ja riittävien tietojen varmistajana on tarkastella asiaa markkinatehokkuuden kannal

ta. Markkinatalouden toimivuuden ja varsinkin pääomamarkkinoiden kannalta on keskeistä 

se, että pääomamarkkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot hyödykkeistä, tässä tapauksessa 

yrityksestä ja siihen liittyvistä tulevista hyödyistä ja riskeistä. Mikäli markkinatehokkuus on 

puutteellinen, seurauksena on pääomien tehoton käyttö, mikä verottaa koko yhteiskunnan 

taloudellista kehitystä94. Esitetystä ajatuskulusta on huomattavissa tilintarkastuksen merkitys 

yhteiskunnan perusjäijestelmien toteutumisessa.

92 Tilintarkastusjäijestelmien yhtenäistämistyöryhmä 1994:n muistio, 7; vastaavanlaisia hankkeita tilintarkastajien 
raportointivelvollisuuden laajentamiseksi sisältyy myös keväällä 1995 julkistettuun Harmaan talouden selvitystyö- 
ryhmän loppuraporttiin.
93 Korpi 1994, 358
94 Ekholm & Troberg 1995, 345
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3.1.5 Muut sidosryhmät

Tilintarkastajan tehtävä on alunperin ollut valvoa osakkeenomistajien etua, mutta vuosien 

mittaan on yleisesti hyväksytty tilintarkastajan asema myös muiden sidosryhmien etujen 

valvojana. On kuitenkin selvää, ettei tilintarkastajan tehtävänä ole valvoa muiden sidos

ryhmien etuja kuin niiltä osin, jotka on määritelty lainsäädännössä. Muilla sidosryhmillä ei ole 

samanlaista kyselyoikeutta kuin osakkeenomistajilla yhtiökokouksessa. Tässä työssä muilla 

sidosryhmillä tarkoitetaan yrityksen työntekijöitä, asiakkaita, tavarantoimittajia ja kilpailijoita.

Työntekijöillä on tarve tietää yrityksen toiminnan ja työpaikkojen säilyvyydestä sekä lyhyellä 

että pitkällä aikavälillä. He pyrkivät saamaan tietoa yrityksen taloudellisesta asemasta, 

toiminnan jatkuvuudesta ja kannattavuudesta tilinpäätöksen lisäksi yrityksen sisäisistä tiedot

teista ja tiedotustilaisuuksista. Työntekijöistä tilinpäätösinformaatiolla on merkitystä niille, 

jotka pystyvät tekemään omia johtopäätöksiä tilinpäätöksen perusteella; yleensä heillä on 

myös käsitys tilintarkastuksesta ja tilintarkastajien asemasta.

Asiakkaiden ja tavarantoimittajien intressit ovat hyvin samankaltaiset rahoittajien intressien 

kanssa: He ovat suurelta osin yrityksen antaman tilinpäätösinformaation varassa ja siten 

tilintarkastajan rooli nähdään johdon antaman tiedon oikeellisuuden takaajana. Asiakkaat ja 

tavarantoimittajat pyrkivät useimmiten pitkäaikaisiin liikesuhteisiin ja toimitukset ja luotot 

voivat olla merkittäviäkin, ja silloin oikean totuudenmukaisen informaation saaminen 

yrityksen kannattavuudesta ja taloudellisesta asemasta päätösten perustaksi on tärkeää.

Kilpailijat ovat kiinnostuneita vertailemaan saman toimialan yritysten tilinpäätöksiä keskenään 

ja päättelemään kilpailijoidensa taloudellista tilannetta ja kilpailullista kapasiteettia. Kilpailijat 

ovat erityisen kiinnostuneita kaikesta mahdollisesta lisäinformaatiosta yrityksen toiminnasta, 

tulevaisuuden näkymistä tai velvoitteista ja vastuista. Varsinkin kilpailijoiden vuoksi tilintar

kastajan tulee olla varovainen esittäessään lisäinformaatiota, jottei hän tuota ylimääräistä 

vahinkoa tarkastamalleen yritykselle. Tilintarkastajan rooli nähdään informaation takaajana 

kuten edellisten sidosryhmienkin kohdalla.

3.1.6 Tiedotusvälineet ja suuri yleisö

Tiedotusvälineet odottavat yrityksiltä avointa ja perusteellista tiedottamista. Tilintarkastajien 

tehtävä on valvoa, että yritystoimintaa koskevia sääntöjä noudatetaan ja yrityksen julkaisema
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informaatio on totuudenmukaista95. Tiedotusvälineet ovat tärkeässä asemassa kun ajatellaan 

yritysten tilinpäätösinformaatiota ns. suuren yleisön kannalta: huomattavalla osalla suuresta 

yleisöstä ei ole riittävää taloudellisen alan tuntemusta, jotta he voisivat itse tehdä johtopää

töksiä yrityksen kannattavuudesta tai toiminnasta ja näin he ovat tiedotusvälineiden antaman 

informaation ja analyysien varassa. Huolestuttavaa Suomessa on, että lehtien taloussivuilta 

saa lukea mitä erilaisimpia analyyseja tai mielipiteitä yritysten toiminnoista tai mielipiteitä ja 

kannanottoja esimerkiksi tilintarkastajien toiminnasta ilman, että asioihin olisi perehdytty 

tarpeeksi syvällisesti96. Toinen ongelmallinen asia on se, että tiedotusvälineissä uutiskynnyk

sen ylittää paljon helpommin pieni negatiivinen asia kuin suurempi hyvin mennyt asia. Hyvin 

ja suunnitelmien mukaan menestynyt suuryritys ei saa samaa palstatilaa kuin pieni, omaan 

toimintaansa nähden suuren tappion tehnyt yritys. Samoin tilintarkastajista ja tilintarkastuk

sesta kirjoitetut jutut ovat useimmiten negatiivissävytteisiä ja vaikka virheellisiäkin komment

teja myöhemmin korjattaisiin, on vahinko jo tapahtunut: suuri yleisö on muodostanut kan

tansa lukemansa tai kuulemansa perusteella.

Suuri yleisö ei Antti Heleniuksen mielestä tiedä mitä tilintarkastus on. Odotukset ovat hyvin 

vaihtelevia, mutta jos yrityksellä menee huonosti tilintarkastajat rinnastetaan yritysjohtoon, 

siitä peruslähtökohdasta huolimatta, että tilintarkastajat eivät osallistu yrityksen johtami

seen97 Odotuksia hämmentää kokemukset asunto-osakeyhtiöiden tai julkishallinnon tilintar

kastajien kannanotot ja kommentit laillisuuskysymysten ohella tarkoituksenmukaisuuskysy- 

myksiin. Oma ennakko-odotuksia luova tekijä on jo edellä kommentoitu tilanne, jossa julki- 

suuessa tilintarkastuksesta keskustellaan useimmiten silloin, kun kaikki ei ole mennyt niin 

kuin olisi pitänyt.

Tilintarkastajien keskuudessa vallitsee käsitys, että odotuskuilu on suurin juuri tilintarkasta

jien ja suuren yleisön välillä. Kuilua on pyritty pienentämään erilaisilla tiedotuksilla ja kirjalli

suutta julkaisemalla. Toisaalta on nostettu esiin kysymys siitä täytyykö kaikkien kansalaisten 

tietääkään, mistä tilintarkastuksessa on kysymys. Vaikka aiheetoon kritiikki koetteleekin 

tilintarkastajien ammattiylpeyttä, tulee tämän “koulukunnan” mielestä keskittyä niihin 

yhteiskuntaryhmiin, joissa tilintarkastuksella on enemmän merkitystä. Tärkeintä heidän 

mielestään on se, että tilintarkastuksen uskottavuus ja imago ei kärsi näissä tilintarkastuksen

95 Korpi 1994, 359
96 viittaan johdantokappaleessa esitettyyn ongelmaan siitä, ettei artikkeleiden kirjoittajat tiedä faktoja asioista joista he 
kirjoittavat, tai he kirjoittavat sen venan “löysästi” asioista joiden määritelmissä täytyisi olla erityisen tarkka, jotta 
asioita ei ymmärretä väärin
91 Helenius 1994, 278
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kannalta keskeisissä yhteiskuntaryhmissä ja tilintarkastajien antama informaatio ja sen suhde 

yrityksen johdon antamaan informaatioon ymmärretään, ja se menee perille.98

3.2 Odotuskuilututidmus ja odotuskuilun hahmottaminen

Ensimmäisen odotuskuilukäsitteen käyttäjän on katsottu olevan C D. Liggio, joka julkaisi 

vuonna 1974 Journal of Contemporary Business -lehdessä artikkelin “The expectation gap: 

The accountant 's Waterloo”.99 Liggio näki odotuskuilun syyksi vain sen, etteivät tilintarkas

tajat tosiasiallisesti tee sitä, mitä sidosryhmät heiltä odottavat. Näkemys odotuskuilusta 

laajeni, kun USA:ssa tilintarkastajien yhdistys AICPA asetti Cohenin komission 1978 tutki

maan odotuskuilun syitä.100 Komission määritteli odotuskuilun olevan kahden asiantilan 

välinen ero: sen mitä suuri yleisö odottaa tilintarkastukselta eli mitä se katsoo tarvitsevansa ja 

toisaalta sen, mitä tilintarkastajilta voidaan kohtuudella odottaa ja mitä he pystyvät tekemään. 

Määritelmä ei ota huomioon sitä tosiasiaa, että tilintarkastajat eivät aina tee sitä, mitä heiltä 

odotetaan tai mitä heidän tulisi kohtuudella tehdä. Määritelmän lähtöoletuksena on se, että 

tilintarkastajat toimivat aina lakien ja normien mukaan eivätkä koskaan alita tätä tasoa. Suurin 

vaikutus komission raportilla oli se, että tutkimuksen painopiste siirtyi tilintarkastuksen 

sidosryhmiin.101

Astetta kehittyneempi on Brenda Porterin esittämä odotus-suoritus -kuilukäsite, jossa hän 

jakaa odotuskuilun kahteen osaan: suorituskuiluun ja kohtuullisuuskuiluun.102 Suorituskuilun 

syynä on se, etteivät tilintarkastajat tee yhteiskunnan käsityksen mukaan sitä, mitä heiltä 

kohtuudella voisi odottaa; kohtuullisuuskuilu syntyy siitä, että yhteiskunnan odotukset ovat 

kohtuuttomia. Näitä kuilukäsitteitä on havainnollistettu kuvioissa 3.

98 nain esimerkiksi Jaakko Reininhiju HTM- tilintarkastajat ry:n puheenjohtaja 1994, 325 ; samansuuntaisesti ajattelee 
David Flint kun hän toteaa, ettei tilintarkastajan raportoinnissa ole yleensä väärinymmärtämisen mahdollisuutta 
niiden joukossa joilla on riittävä tietämys asioista joita tilintarkastuksessa käsitellään. Flint 1988, 121
99 Englannin kielen sana gap tarkoittaa näkemyseroa, joka sanana itseasiassa kuvaa ongelmaa paremmin kuin termi 
odotuskuilu, mutta termin vakiintuneisuuden vuoksi käytetään tutkimuksessa odotuskuilu -termiä. Odotuskuilusta 
asiana on kiijoitettu jo 1800-luvun loppupuolella, mutta Liggio oli ensimmäinen, joka käytti expectation gap -termiä
100 yksityiskohtaisia tietoja voi etsiä: Commission on Auditor's Responsibilities (1978), Report, Conclusions and 
Recommendation, AICPA New York. Muita aihetta tutkineita komissioita ovat mm. Adams Committee (CICA 1978, 
(Canadian Institute of Chartered Accountants)), ja Anderson Committee (AICPA 1986, (American Institute of 
Certified Public Accountants))
101 Kärkkäinen 19%, 26
102 Porter 1991, 29; Porter 1993, 65
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Kuvio 3. Odotus-suoritus -kuilu Porterin mukaan

mitä yhteiskunta odottaa tilintar
kastajien tekevän

mitä kohtuudella voidaan odottaa 
tilintarkastajien tekevän

mitä tilintarkastajat yhteiskunnan 
käsityksen mukaan tekevät

mitä yhteiskunta voi kohtuudella 
odottaa tilintarkastajien tekevän

näiden välinen ero on kohtuullisuuskuilu 
(reasonableness gap)

näiden asiantilojen välinen ero on suorituskuilu 
(performance gap)

Lähde: Kärkkäinen 1996, 27

Suorituskuilun Porter jakaa edelleen kahteen osaan: puutteellisiin normeihin ja puutteelliseen 

suoritustasoon. Puutteelliset normit (deficient standards) muodostuvat niiden tehtävien, jotka 

tilintarkastajien kohtuudella voidaan odottaa tekevän ja toisaalta sen välillä, mitä lainsäädäntö 

ja ammattikunnan normit määrittävät tilintarkastajien tehtäviksi. Puutteellinen suoritustaso 

(deficient performance) johtuu erosta, joka vallitsee yhteiskunnan käsityksistä tilintarkastajien 

lakien ja normien mukaisista tehtävistä ja yhteiskunnan käsityksistä siitä, mitä tilintarkastajat 

tosiasiassa tekevät.103

Odotuskuilututkimukset ovat olleet pääasiassa anglosaksisia ja ne ovat jakautuneet viiteen 

osa-alueeseen, joiden voidaan myös katsoa muodostavan odotuskuilun osa-alueet ja odotus- 

kuiluproblematiikan ytimen. Nämä osa-alueet ovat tilintarkastusinstituutio ja tilintarkastajien 

rooli, tilintarkastajien vastuu väärinkäytöksistä ja muista laittomuuksista, tilintarkastajien 

raportointi, tilintarkastajien lisätehtävät sekä tilintarkastajien tarkastusfunktion laajentaminen. 

Osa-alueita on havainnollistettu kuviossa 4.

103 Kärkkäinen 1996, 28
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Kuvio 4. Odotuskuilun osa-alueet anglosaksisten tutkimusten mukaan

Tilintarkastajien vastuu 
väärinkäytöksistäTilintarkastusinstituutio 

ja tilintarkastajien rooli

Tilintarkastajien
raportointi

Tilintarkastajien
tarkastusfunkion
laajentaminen

Tilintarkastajien
lisätehtävät

Yleensä tilintarkastusinstituutiota ja sen rakennetta käsittelevissä tutkimuksissa esille tulevat 

ongelmat ovat koskeneet tilintarkastusalan sääntelyä, tilintarkastajien toiminnan valvontaa ja 

valvontaelinten puolueettomuutta. Tilintarkastajien roolin osalta ongelmina on nähty tilintar

kastajien yleinen vastuu eri sidosryhmiä kohtaan, tilintarkastajien suhde tarkastettavan yrityk

sen johtoon, tilintarkastajien ammattitaito sekä tilintarkastuksesta saatava hyöty ja tarkastus

työn laatu. Yleisinä tutkimustuloksina on ollut, että tilintarkastajien ja sidosryhmien näkemyk

set eroavat yleisesti ottaen huomattavasti toisistaan: sidosryhmät odottavat em. alueilla tilin

tarkastukselta ja tilintarkastajilta ennemmän kuin he kokevat saavansa.104

Tilintarkastajien vastuu väärinkäytöksistä ja muista laittomuuksista on monessa yhteydessä 

havaittu varsin vaikeaksi ja tärkeäksi odotuskuilun osa-alueeksi. Yleinen tulos tutkimuksissa 

on ollut, että sidosryhmät luulevat ja toivovat tilintarkastajille kuuluvan huomattavasti enem

män vastuuta väärinkäytösten ja laittomuuksien ehkäisemisessä ja paljastamisessa kuin mitä 

heille lain ja vallitsevan käytännön mukaan kuuluu. Epäselvää on lisäksi usein ollut kenelle 

lopullinen vastuu mahdollisista virheistä kuuluu, jotka havaitaan tilinpäätöksen julkaisemisen 

jälkeen.105

Tilintarkastajien raportointi, lähinnä tilintarkastuskertomus ja sen sisältö, on ollut vilkkaim

man keskustelun ja tutkimuksen kohteena odotuskuilua tarkasteltaessa. Tutkimuksissa on 

tullut esille, että sidosryhmien mielestä tilintarkastuskertomuksen merkitys on vähäinen: ne

104 näin esim. Humphrey et ai. 1993a
105 näin esim. Humphrey et ai. 1993b
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ovat liian kaavamaisia, vaikeaselkoisia ja mitäänsanomattomia ja niihin mahdollisesti sisälty

vien huomautusten ja muistutusten syyt ja merkitykset ovat yleensä vaikeasti ymmärrettäviä. 

Sidosryhmät ovat lisäksi toivoneet tilintarkastuskertomusten sisältävän enemmän tietoa tilin- 

tarkastusprosessin eri vaiheista, rajoituksista, tarkastusmenetelmistä ja tuloksista sekä vas

tuunjaosta tilintarkastajien ja yritysjohdon välillä 106

Tilintarkastajien tarjoamien ja suorittamien lisätehtävien määrän kasvu on huolestuttanut 

sidosryhmiä. Yleisenä syynä on ollut pelko siitä, että tilintarkastajat menettäisivät riippumat

tomuutensa osittain tai kokonaan suorittaessaan näitä varsinaiseen vuositilintarkastukseen 

kuulumattomia tehtäviä. Yleisesti on katsottu, että mitä kauempana laskentatoimesta tilin

tarkastajien lisätehtävät ovat, sitä haitallisemmiksi sidosryhmät ne kokevat107

Tilintarkastajien tarkastusfunktion laajentamisen osalta sidosryhmät ovat monissa tutkimuk

sissa toivoneet, että tilintarkastaja tarkastaisivat ja antaisivat lausunnon mm. budjeteista, 

tulevaisuuden näkymistä ja yleisistä toimintaedellytyksistä sekä yritysjohdon toiminnan tarkoi

tuksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta.108

Suomessa odotuskuilututkimuksia on tehty varsin vähän. Tämän työn kannalta on esiin- 

nostettavissa kaksi tutkimusta: Janne Viitasen Förväntnings-gapet i en litteraturstudie och 

undersökning av nulägenhet i Finnland ja Johan-Erik Pantin väitöskirja Revisorns roll -En 

komparatie studie av resorers, företagsledares och aktieägares attityder till extern revision I 

Finland och Sverige.

Viitasen tutkimus pohjautuu edellä esitettyjen odotuskuilun viiden osa-alueen kartoittamiseen 

ja tutkimiseen Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli ottaa selville, mitkä tilintarkastuksen 

osa-alueet ovat Suomessa merkittävimpiä odotuskuilun kannalta eli missä odotuskuilu on 

suurin. Yleinen tutkimustulos oli, että tilintarkastajien ja kolmen tutkimukseen osallistuneen 

sidosryhmän (yrityspankinjohtajien, talousjohtajien ja sijoitusanalyytikkojen) näkemykset tilin

tarkastuksesta ja tilintarkastajien roolista eroavat toisistaan varsin huomattavasti kaikilla 

tutkituilla osa-alueilla. Selvimmät ja suurimmat erot koskivat tilintarkastajien raportointia. 

Tilintarkastajat luottivat suuresti siihen, että tilintarkastuskertomus on tärkeä ja hyödyllinen 

apuväline sidosryhmien päätöksenteossa, mutta sidosryhmien antamat vastaukset osoittivat 

puolestaan selvästi, että sidosryhmien kokema ja saama hyöty kertomuksesta on itseasiassa

106 näin esim. Hatherly, Innés & Brown 1991
107 näin esim. Pany & Reckers 1984 ja Suomen ja Ruotsin tilanteesta Fant 1994
108 näin esim. AICPA 1978
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varsin vähäinen. Mielipiteet ns. puhtaan kertomuksen merkityksestä poikkesivat huomatta

vasti toisistaan: tilintarkastajien mielestä puhdas kertomus takaa, että tilinpäätös on luotettava 

ja yhtiölainsäädännön mukainen, eikä tilinpäätös sisällä tahallisia olennaisia väärinkäytöksiä 

tai muita laittomuuksia tai virheitä ja että tilinpäätös sisältää kaikki yrityksen taloudellisen 

aseman arvioimiseksi tarvittavat tiedot, ja että yhtiön johto on hoitanut tehtävänsä lain 

mukaisesti. Vastaavasti kaikki tutkimukseen osallistuneet sidosryhmät olivat sitä mieltä, ettei 

puhdas kertomus missään nimessä ole mikään tae siitä, että kaikki edellä luetellut asiat 

olisivat kunnossa. Myös ns. laajennetun tilintarkastuskertomuksen osalta tilintarkastajien ja 

sidosryhmien mielipiteissä oli huomattavia eroja. Tilintarkastajat suhtautuivat erittäin 

varovaisesti ajatukseen tilintarkastuskertomuksen laajentamiseen siten, että se ei olisi aina 

vakiomallin mukainen, vaan että se suunniteltaisiin aina vallitsevien olosuhteiden ja yritysten 

erityispiirteiden mukaan ja sisältäisi enemmän informaatiota esim. tilintarkastusprosessin 

vaiheista, rajoituksista, tarkastusmetodeista ja tuloksista.109

Fant tutki tilintarkastuksen tarvetta ja tarkoitusta selittäviä tekijöitä sopimusteorian näkökul

masta. Hän kartoitti kyselytutkimuksella tilintarkastajien, yritysjohdon ja osakkeenomistajien 

käsityksiä tilintarkastajasta Suomessa ja Ruotsissa. Saadut tulokset tukevat käsitystä odotus- 

kuilun olemassaolosta tilintarkastajan vastuun ja raportoinnin osalta: Osakkeenomistajat 

haluaisivat, että tilintarkastajan vastuuta lisätään ja tilintarkastuskertomuksen informaatiota 

parannetaan, yritysjohto puolestaan odottaa tilintarkastajalta enemmän raportointia ja 

henkilökohtaista kontaktia.110

4.0 Tilintarkastuslain edellyttämät lausunnot tilintarkastuskertomuksessa ja 
tilintarkastajan muu raportointi

Tilintarkastuksen laillisuusvalvonnan painottuminen ilmenee nimenomaan siinä, että tilintar

kastusta koskevat säännökset sisältyvät tilintarkastus-, yhteisö- ja säätiölainsäädäntöömme.111 

Tilintarkastuksessa laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien toisistaan erottaminen 

voi käytännössä kuitenkin olla vaikeaa. Esimerkiksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomuk

sessa esittämä lausuma tuloksen käsittelystä hallituksen tai vastaavan toimielimen esittämällä 

tavalla voi joskus myös perustua tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien huomioonottamiseen.112

109 Viitanen 1994
110 Fant 1994
111 Riistämä 1993, 12
112 Komiteamietintö 1992:14, 87
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Tilintarkastuksen havainnoista raportoidaan eri tavoin -sekä kirjallisesti että suullisesti- ja eri 

tahoille. Tilintarkastajan tärkeäksi katsomat asiat on saatava asianomaisten vastuuhenkilöiden 

tietoon oikea-aikaisesti ja asianmukaisella tavalla. Tilintarkastajan lakisääteisen tarkastuksen 

puitteissa antama raportointi voidaan jakaa viiteen ryhmään: tilintarkastuskertomukseen, 

tilinpäätösmerkintään, tilintarkastuspöytäkiijaan, tilintarkastusmuistioon ja tilintarkastajan 

suulliseen raportointiin. Kuviossa 5 on selvitetty tarkemmin näiden raportointimuotojen 

keskeisiä piirteitä.

Kuvio 5. Tilintarkastajan raportointimuodot

Tilintarkas
tuskertomus

Tilinpäätös-
merkintä

Tilintarkas-
tuspöytäkirja

Tilintarkas
tusmuistio

Suullinen
raportointi

Saaja yhtiökokous yhtiökokous hallitus ja toi
mitusjohtaja

keskijohto ja 
toteuttava
porras

kaikki yhtei
sön toimieli
met

Sisältää lain edellyttä
mät lausunnot

lain edellyttä
mät lausunnot

huomautuksia havaintoja ja 
kommentteja

selvennyksiä
muihin
raportteihin

Aihe vakava jos 
poikkeamia

tilinpäätöksen
kytkeminen
tarkastukseen

merkittävä toimintoja
kehittävä

tilintarkas
tuksen suo
rittamiseen 
liittyviä

Milloin yhtiökokouk
selle

tilintarkastus
kertomuksen
kiijoittamisen
yhteydessä

tilikauden
aikana

tilikauden
aikana

yhtiökokouk
selle ja/tai 
tilikauden 
aikana

Tavoite tilinpäätöksen 
vahvistami
nen ja vastuu
vapauden 
myöntäminen

kytkeä tar
kastettu 
tilinpäätös 
tilintarkastus
kertomukseen

toimenpiteitä
varten

toimenpiteitä
varten

selventää
kirjallista
raportointia
tarvittaessa

Julkisuus julkinen julkinen ei julkinen ei julkinen julkinen/ ei 
julkinen

Säilyttä
minen

kuten
tilinpäätös

tilinpäätöksen
mukana

luotettavalla
tavalla

ei säilytys- 
velvollisuutta

Seuraavaksi tarkastellaan näitä raportointimuotoja yksityiskohtaisesti. Ensimmäiseksi käsi

tellään tilintarkastuslain asettamia vaatimuksia tilintarkastuskertomuksessa esitettäville lau

sunnoille ja seuraavassa alaluvussa tarkastellaan tilintarkastajan muita raportointimuotoj a, 

joilla tässä työssä tarkoitetaan tilinpäätösmerkintää, tilintarkastuspöytäkiijaa, tilintarkastus- 

muistiota ja tilintarkastajan suullista raportointia.
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4.1 Tilintarkastuslain edellyttämät lausunnot tilintarkastuskertomuksessa

Säännökset tilintarkastuskertomuksesta sisältyvät tilintarkastuslain 19 §:ään (Liite 1). Kaikis

ta tilintarkastajan raportointimuodoista tärkein on tilintarkastuskertomus, sillä siinä tilintar

kastaja esittää lausuntonsa tilintarkastuksen kohteesta. Tilintarkastuskertomuksen tärkein teh

tävä on kertoa sen lukijalle, onko tarkastetun yrityksen tilinpäätös sellainen kuin säännökset 

edellyttävät, ja onko yrityksen hallintoa hoidettu lainmukaisesti.

Tilintarkastuslain 19 §:n 1 momentin mukaan tilintarkastuskertomuksessa tulee antaa lau

sunto seuraavista asioista:

1) onko tilinpäätös laadittu kitjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden 

säännösten mukaisesti,

2) antaako tilinpäätös kiijanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot 

yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta,

3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4) tuloksen käsittelystä hallituksen tai muun vastaavan toimielimen esittämällä tavalla, 

sekä

5 vastuuvapaudesta.

Pykälän toisessa momentissa säädetään tilintarkastajan velvollisuudesta esittää tilintarkastus

kertomuksessaan muistutus jos yhteisön tai säätiön yhtiömies, hallituksen, hallintoneuvoston 

tai vastaavan toimielimen jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, taikka toimitusjohtaja 

tai muu vastuuvelvollinen on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata 

vahingonkorvausvelvollisuus, taikka muuhun yhteisöä tai säätiötä koskevan lain tai yhtiöjär

jestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen vastaiseen toimintaan.

Pykälän 3 momentti antaa tilintarkastajalle mahdollisuuden tarvittaessa täydentää tilinpäätös

tietoja tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkastaja voi myös antaa lisätietoja jos hän katsoo 

sen tarpeelliseksi. Lopuksi pykälässä säädetään, että emoyriyksenä olevasta yhteisöstä on 

annettava lisäksi erityinen kertomus konsernista noudatten soveltuvin osin, mitä 1-3 

momenteissa säädetään. Konsernin emoyhtiön tarkastuksesta annetaan yksi kertomus, joka 

sisältää sekä emoyhtiötä että konsernia koskevat lausunnot.

Edellä esitetyn lisäksi tilintarkastajan on sisällytettävä kertomukseensa näkemyksensä osa

vuosikatsauksen oikeellisuudesta arvopaperimarkkinalaissa määriteltyjen yhtiöiden osalta.113

Aho & Vänskä 1995, 108
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4.1.1 Lausunto siitä, onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimis
ta koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti

Tilintarkastuksen tärkein tehtävä on tilinpäätöksen lainmukaisuuden toteaminen. Säännök

sessä viitataan kirjanpitolakiin sekä muihin tilinpäätöksen laatimista koskeviin säännöksiin ja 

määäräyksiin. Tilintarkastajan lausunnon perusta on siten nimenomaisesti voimassa oleva 

lainsäädäntö ja siitä johtuvat tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat, viranomaisten anta

mien säännösten mukaiset periaatteet114. Lähtökohta on sopusoinnussa tilintarkastajan lailli

suusvalvontaa korostavien periaatteiden kanssa115

Kirjanpitolaista ja tilinpäätöksen laatimista koskevista muista säännöksistä seuraa, että kirjan

pitovelvollisen on tilinpäätöstä laatiessaan otettava huomioo kaikki sellaiset lait, joilla voi olla 

vaikutusta tilinpäätöksen laatimiseen. Tällaisia ovat esim. verolait sekä ennakkoperintää, 

sosiaalikulujen suorittamista, ympäristönsuojelua ja työoloja koskevat lait ja alemman asteiset 

säännökset ja määräykset. Näiden säännösten vastaisesta toiminnasta saattaa seurata yrityk

selle korvausvelvollisuuksia ja tällaiset erät on hyvän kirjanpitovan mukaisesti kirjattava 

silloin kun ne on tunnistettu. Tilinpäätöksen laadinnassa on huomioitava myös esimerkiksi 

arvopaperimarkkinalain säännökset ja arvopaperipörssin antamat tilinpäätöksen laadintaa 

koskevat ohjeet. Näin ollen tilintarkastajan vastuu on tässä suhteessa erittäin laaja ja häneltä 

vaaditaan hyvää lainsäädännön tuntemusta.116

Tilintarkastajan on aina tilintarkastuskertomuksessaan annettava lausunto tilinpäätöksen lain- 

ja säännöstenmukaisuudesta riippumatta yhteisömuodosta. Vaikka tarkastettavaa yhteisöä 

koskeva erityislainsäädäntö ei sisältäisikään vaatimusta lausunnon antamisesta, on tilintarkas

tajan annettava lausunto tilintarkastuslain säännöksen perusteella.

Tilintarkastuskertomuksessa on siis aina annettava lausunto tilinpäätöksen säännöstenmukai

suudesta -sekä kielteisessä että myönteisessä tilanteessa. Mikäli tilinpäätös on tilintarkastajan 

mielestä laadittu kaikissa suhteissa annettujen lakien mukaisesti, voidaan se todeta lainmukai

seksi eli antaa myönteinen lausunto117 Jos tilinpäätöksen laadinnassa ei ole noudatettu siihen 

sovellettaiaa lakeja, on tämä tuotava esille tilintarkastuskertomuksessa.118 Siinä tapauksessa, 

että tilintarkastajan näkemys tilinpäätöksen säännöstenmukaisuudesta on kielteinen eli tilin

114 Palvi 1994, 135
115 Palvi 1995a, 8
116 Aho & Vänskä 1995, 109-110
117 Kyläkallio 1985, 507
118 HE 295/1993, 23



46

päätös on laadittu niin oleellisesti säännösten vastaisesti, ettei lisätietojen antamisella 

tilintarkastuskertomuksessa voida oikaista väärin laadittua tilinpäätöstä, on tilintarkastajan 

annettava kielteinen lausuma. Tälläinen tilinpäätös merkitsee, ettei sitä voi käyttää sen käyttö

tarkoitukseen. Tilintarkastajan tulee yksilöidä kertomuksessaan ne tilinpäätöksen kohdat, 

joiden osalta tilinpäätöstä ei ole laadittu säännösten mukaisesti ja muilta osin todeta tilinpää

töksen oikeellisuus. Tilintarkastajan tulee lausua kertomuksessaan siitä, miten tilinpäätöstä 

tulisi muuttaa, jotta se olisi säännösten mukainen.119

4.1.2 Lausunto siitä, antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja
riittävät tiedot yhteisön tai säätiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta

Tilintarkastuskertomuksen toisen kohdan lausunto on jatkoa ensimmäiselle kohdalle. 

Lausunto tilinpäätöksestä perustuu tilinpäätöstietojen kokonaisuudessaan antamaan kuvaan 

yhtiön tuloksesta ja asemasta120. Tuloslaskelman ja taseen ohella myös toimintakertomus, 

liitetiedot ja muut tilinpäätöksen lisätiedot sisältävät usein olennaista tuloksen ja taloudellisen 

aseman arviointiin vaikuttavaa informaatiota. Tilinpäätöstietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä 

arvioidaan lainmukaisuuden tapaan kirjanpitolain sekä muiden tilinpäätöksen laatimista kos

kevien säännösten ja määräysten perusteella.121 Hallituksen esityksen mukaan tilinpäätös

tietojen oikeellisuus ja riittävyys määräytyvät kirjanpitolain ja sen 3 §:n mukaisesti hyvän 

kirjanpitotavan noudattamisen perusteella. Jos tilinpäätöksestä puuttuu olennaisia tietoja, 

jotka siinä tulee lain nimenomaisen säännöksen tai hyvän kirjanpitotavan mukaan olla, tilin

päätös ei anna riittäviä tietoja.122 Oikeiden ja riittävien tietojen arviointi on myös tilintarkas

tusalan suosituksissa yhdistetty voimassa oleviin säännöksiin123.

Tilintarkastajan tulee kertomuksessaan myönteisessäkin tapauksessa lausua käsityksensä 

tilinpäätöksen oikeista ja riittävistä tiedoista. Mahdollinen kielteinen lausuma on perus

teltava. Tilintarkastaja ei voi edellyttää, että tilinpäätöksen tulisi sisältää tietoja, joita 

tilinpäätöksen laatimiseen sovellettavan lain mukaan ei tule antaa. Toisaalta kirjanpito

velvollisen on tilinpäätöstä laatiessaan ilmoitettava tuloslaskelman ja taseen liitetiedoissa 

lisätietoja, mikäli se oikeellisuuden ja riittävyyden kannalta on tarpeen. Tilintarkastaja voi 

edellyttää liitetiedoissa annettavaksi lisäinformaatiota, jos hän katsoo tilinpäätöksen sinänsä 

muuten lain mukaisesti laadituksi, mutta tiedot joiltakin osin riittämättömiksi. Tilintarkastaja

119 Aho & Vänskä 1995, 110-111
120 Näin myös Gray & Manson 1989, 68, sekä Lee 1991, 136
121 Palvi 1994, 135; kirjanpitolain 9 §:n 2. momentissa säädetään, että tilinpäätös tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot
kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
122 HE 295/1993, 32-33
123 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 98
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voi itsekin tilintarkastuslain 19 §:n 3:n momentin nojalla antaa lisätietoja, jos katsoo sen 

olevan tarpeen. Tilintarkastajan velvollisuus antaa lisätietoja on kuitenkin toissijainen suhtees

sa siihen, kuka laatii tilinpäätöksen.124

Ongelmallinen tilanne voi syntyä tilanteessa, jossa yhtiön toiminta on ollut tappiollista ja 

näyttää siltä, että tappiollisuus tulee jatkumaan ja syvenemään. Tilinpäätökseen kuuluvassa 

toimintakertomuksessa on annettava osakeyhtiölain 11 luvun 9 §:n 1 momentin perusteella 

tietoja sellaisista yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen arvostelemista varten tärkeistä asiois

ta, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksen tulee sisäl

tää arvio liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana.125 Tilintarkastaja on usein 

edellä mainitussa tilanteessa vaikeassa asemassa; Yritysjohto saattaa olla ylioptimistinen 

taloudellisissa vaikeuksissa olevassa yrityksessä ja luoda tarkoituksella tai tahattomasti 

epärealistisia odotuksia yrityksen toiminnan tulevaisuudesta. Tilintarkastajan on mainittava 

tilintarkastuskertomuksessaan kaikista havaitsemistaan OYL 11 luvun 9 §:n 1 tai 5 momen

tissa tarkoitetuista asioista, joita joko ei ole mainittu toimintakertomuksessa vaikka ne olisi 

pitänyt mainita tai jotka on mainittu totuudenvastaisesti tai harhaanjohtavasti.126

Hallituksen esityksessä tilintarkastulaiksi todetaan yhtiön ulkopuolisen tahon kannalta olevan 

tärkeää, että tilintarkastaja tutkii, onko toiminnan jatkamiselle olemassa edellytyksiä, vaikka 

saman aikaisesti tulee tiedostaa, ettei tilintarkastuksen tavoitteena ole tarkastettavan yhteisön 

tulevaisuuden ennustaminen.127 Going concern -ongelmaan palataan tarkemmin kuudennessa 

luvussa tarkasteltaessa vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta poikkeamistilantenteita, 

mutta tässä yhteydessä on syytä keskittyä tarkastelemaan sen vaikutuksia, jos tilintarkastaja 

toteaa, että yrityksen toiminnan jatkuvuus on vaarassa.

Tilintarkastajat kommentoivat usein, että jos he kiijoittavat tilintarkastuskertomukseensa 

yrityksen olevan taloudellisissa vaikeuksissa tai “konkurssikypsä” niin lausumasta tulee 

itseään toteuttava ja yrityksen -ja sen osakkeiden ja siten sen osakkeenomistajien varalli

suuden- arvo laskee ja se ei voi olla osakkeenomistajien etujen mukaista ja juuri osakkeen

omistajien etujahan tilintarkastaja ensisijaisesti valvoo. Asiaan kytkeytyy vielä tilintarkastajan 

vaitiolovelvollisuus ja se että tilintarkastaja ei saa antaa tietoa, joka aiheuttaisi yhtiölle haittaa. 

Kun ongelmaa tarkastellaan syvemmältä ei tilanne näytäkään niin yksioikoiselta: Tietojen

124 Kiijanpitolain settama vaatimus kohdistuu tilinpäätöksen laatijaan
125 OYL 11 luku 9 § 5 mom.
126 Mäntysaari 1996, 185
127 HE 295/1993, 31; Aho & Vänskä 1995, 65-66
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salaaminen omistajilta voi päinvastoin aiheuttaa haittaa, sillä silloin omistajat eivät mahdolli

sesti ehdi ajoissa ryhtyä toimenpiteisiin eli korjaamaan epäedullista taloudellista kehitystä. 

Seurauksena voi olla, että eri sidosryhmät tulevat kärsimään taloudellisesti enemmän kuin ne 

olisivat kärsineet siinä tapauksessa, että ne olisivat saaneet relevanttia tietoa yhtiön 

taloudellisesta kehityksestä ajoissa ja toimenpiteisiin olisi ryhdytty.

Kun edellä käsiteltyä tilintarkastajan raportointia oikean ja riittävän kuvan -periaatteen 

mukaisesti toteutetaan on todennäköistä, että se voi saada aikaan huomattavankin laskun 

yrityksen osakekursseissa ja siten joku voi katsoa sen aiheuttavan haittaa yritykselle. Haittaa 

on kuitenkin tarkasteltava suhteessa yrityksen “oikeaan” arvoon. Mikäli annettu tieto mahdol

listaa sen, että markkinat pystyvät eliminoimaan tai pienentämään osakkeen ja siten yrityksen 

markkinahinnan ja sen “oikean” arvon välisen eron, tiedon ei voida talousteoreettisesta 

näkökulmasta katsoa aiheuttavan haittaa. Ongelma on moniselitteinen ja vaikea ja jokainen 

tilintarkastaja joutuukin ratkaisemaan tilanteet aina tapauskohtaisesti.

Tilintarkastusjäijestelmän kehittämistoimikunnan mietinnössä todetaan, että tilintarkastajan 

tulee lausuntoa antaessaan asettaa rajatapauksissa tilinpäätöksen laatimisessa sovellettavan 

lain tarkoitus lain kiijaimen edelle ja asetettava harkinnassaan asia ennen muotoa hyvän 

tilintarkastustavan mukaisesti128. Ongelmalliseksi tilanteen käytännön toteuttamisen tekee 

hallituksen esityksessä kirjanpitolain muuttamiseksi otettu jyrkkä kanta siihen, että poikkea

minen tuloslaskelman ja taseen kaavasta ei ole mahdollista poiketa edes oikeiden ja riittävien 

tietojen vaatimusten vuoksi, koska sellaiseen mahdollisuuteen sisältyisi vaara subjektiivisen 

harkinnan liiallisesta korostumisesta tilinpäätöstä laadittaessa.129

True and Fair View -käsite sisältyy myös EU:n neljänteen, tilinpäätöstä käsittelevään sekä 

EU:n seitsemänteen, konsernitilinpäätöstä käsittelevään yhtiöoikeudelliseen direktiiviin. Myös 

tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevissa IAS:n periaatteissa todetaan saman sisälli

sesti.130 Oikeiden ja riittävien tietojen käsitteestä on kirjoitettu Suomessa varsin aktiivisesti 

viimeaikoina, yhtenä syynä on varmasti ollut se, ettei käsitteitä ole määritelty tarkasti edes 

Englannissa, josta se on saanut alkunsa.131 Oikeat ja riittävät tiedot -termi kuulostaa tauto

128 Komiteamietintö 1992:14, 89
129 HE 111/1992, 15: Toisaalta mikään ei estä laatimasta tuloslaskelmaa ja tasetta kaavoja yksityiskohtaisempina, jos 
se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden tai tase-erien selventämiseksi (KPA 11 
§:n 1 mom.)
130 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 99
131 Viime aikaisesta kirjoittelusta Suomessa esim. Mäntysaari 1996, 180-189, Riistämä 1996, 7-10, Ekholm &
Troberg 1995, 343-346, Tuokko 1996, 149-153
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logiselta, saman asian toistamiselta, mutta itseasiassa annettu tieto voi pitää paikkansa (true) 

suhteutettuna “oikeaan” arvoon, mutta se voi olla harhaanjohtava (unfair).1’2

Kuten edellä on todettu, kiijanpitolain vaatimus oikeista ja riittävistä tiedoista kohdistuu 

tilinpäätöksen laatijaan, eli tilintarkastajan vastuu oikeista ja riittävistä tiedoista on tois

sijainen. Tilintarkastajan tulee kuitenkin varmistua siitä, että vaatimus on täytetty, jotta hän 

voi esittää tätä koskevan näkemyksen tilintarkastuskertomuksessaan. Tilintarkastaja joutuu 

tilinpäätöksen laatijoiden rinnalla vastuuseen silloin, kun hänen olisi hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti pitänyt havaita tilinpäätöksen virheellisyys eikä hän ole sitä tehnyt. Virheellisyys 

voi tietysti olla myös sellainen, ettei tilintarkastajalla ole käytännössä voinut olla mahdolli

suutta havaita sitä esimerkiksi silloin, kun tilinpäätöksen laatija on salannut jonkin yhtiön 

kärsimän menetyksen, eikä tilintarkastajalta voida kohtuudella edellyttää sen havaitsemista. 

Tälläisessa tilanteessa tilintarkastaja ei myöskään voi olla vastuussa virheellisyydestä 132 133

Pohdittaessa oikeiden ja riittävien tietojen käsitettä ja soveltamista nousee esille kysymys 

näkökulmasta: kenen näkökulmasta oikeat ja riittävät tiedot. Ongelmaa on syytä lähestyä siitä 

näkökulmasta keiden suojaksi säännös oikeista ja riittävistä tiedoista on annettu. Hallituksen 

esityksessä kiijanpitolain muuttamiseksi tilinpäätöksen käyttäjäkunnaksi mainitaan esimer

kiksi sijoittajat, luotonantajat, veronsaajat ja muut sidosryhmät134 Tähän ongelmanasetteluun 

liittyy kysymys siitä eroaako tilinpäätöstietojen luonne käyttäjän mukaan ja onko yrityksellä 

vain yksi taloudellinen tilanne tietyllä hetkellä. Kirjoittajan mielestä oikeiden ja riittävien 

tietojen arviointia ei voi tehdä vain yhdestä näkökulmasta, vaan siinä tulee ottaa huomioon 

kaikki tilinpäätösinformaatiota hyväksikäyttävät sidosryhmät. Arvioinnin tekee vaikeaksi se 

tosiasia, että eri sidosryhmät haluat ja tarvitsevat erinlaista informaatiota ja yrityksen talou

dellinen tilanne voi tosiasiallisesti olla erilainen eri sidosryhmien näkökulmasta, riippuen 

niiden panoksista ja tavoitteista yrityksen suhteen.135

Hallituksen esityksessä kirjanpitolain muuttamiseksi tilinpäätöstietojen oikeellisuutta ja 

riittävyyttä koskevat vaatimukset eivät voi tarkoittaa, että tilinpäätöstiedot kaikissa olosuh

132 esimerkiksi satunnaiset tuotot: niillä on sama kassavirtavaikutus kuin liiketoiminnan säännöllisillä tuotoilla (true), 
mutta niiden merkityksellisyys suhteessa yrityksen kykyyn luoda tulevia rahavirtoja on huomattavasti pienempi kuin 
liiketoiminnan tuotoilla. Täten on erittäin tärkeää, ettei satunnaisia tuottoja piilotella liikevaihtoon tai liiketoiminnan 
muihin tuottoihin (fair). Ekholm & Troberg 1995, 345
133 Aho & Vänskä 1995, 112
134 HE 111/1992, 15
135 Tilinpäätöstietojen luonteesta hyväksikäyttäjien kannalta ja yrityksen “yhdestä ja ainoasta taloudellisesta tilan
teesta"’ enemmän esim. Ekholm & Troberg 1995, 345 ja Riistämä 1996, 7-9
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teissä vastaisivat kaikkien eri tiedonkäyttäjäryhmien subjektiivisia tiedontarpeita.136 Tilin

päätöstietojen tulee kuitenkin objektiivisesti arvoiden vastata eri sidosryhmien tavanomaisia 

tiedontarpeita. Kirjanpitolaissa ei siten edellytetä, että kaikki yhteisön intressiryhmät saisivat 

kaikki tarvitsemansa tiedot yrityksen julkaisemasta tilinpäätösinformaatiosta.

Tilintarkastajan lausumisvelvollisuudessa on erona aikaisempaan käytäntöön lausuma yrityk

sen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lain säännöksellä on haluttu täyttää vallitsevaa 

odotuskuilua, sillä yhtenä sidosryhmien vaatimuksena on nimenomaisesti ollut tilintarkastajien 

mielipide yritysten taloudellisesta asemasta137. Huomattavaa kuitenkin on, että näkemyksen 

perustana on pidettävä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja siiitä johtuvia määräyksiä.

4.1.3 Lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta

Tilintarkastuslain 19 §:n 1 momentin 3. kohdan mukaan tilintarkastuskertomuksen tulee 

sisältää lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta. Lausunnon sisältö riippuu siitä, onko tilin

päätöksen laadinnassa noudatettu 4.1.1 kohdan vaatimuksia. Muutoksena aikaisempaan 

käytäntöön on se, että tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen sijasta tilintarkastajan lausunto 

kohdistuu nyt tilinpäätöksen kokonaisuuteen. Lausunto laajenee näin kattamaan esim. osake

yhtiöissä myös toimintakertomuksen. Yhtiökokouksessa vahvistetaan kuitenkin osakeyhtiö

lain mukaisesti vain tuloslaskelma ja tase138. Tässä onkin selvä epäloogisuus vallitsevassa 

lainsäädännössä, mutta käytännössä tilintarkastus on aikaisemminkin kattanut tuloslaskelman 

ja taseen lisäksi myös muun tilinpäätösinformaation, jolloin varsinainen tarkastustyö ei ole 

lisääntynyt uuden vaatimuksen myötä.

Tilintarkastajan lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta perustuu edellä käsiteltyihin kohtiin 

tilinpäätöksen säännösten mukaisuudesta ja oikeista ja riittävistä tiedoista ja lausunnon tulee 

olla analoginen kahden edellisen lausunnon kanssa. Harkitessaan tilinpäätöksen vahvistamis

kelpoisuutta tilintarkastaja muodostaa käsityksensä tilinpäätöksestä perustuen seuraaviin 

lähtökohtiin:

1) Onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden 

säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yh

teisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

136 HE 111/1992, 15; Mäntysaari 1996, 183
137 Palvi 1995a, 7
138 OYL 9. luku 5 §
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Tilinpäätöksen vahvistamista koskeva lausunto voi olla joko myönteinen tai kielteinen. Tilin

tarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista aina, kun tilinpäätös on laadittu kiijanpitolain 

ja tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Vastaavasti hän ei voi puoltaa 

tilinpäätöksen vahvistamista, jos tilinpäätös ei hänen mielestään ole laadittu voimassa olevien 

säännösten mukaisesti tai se sisältää olennaisia virheitä ja puutteita, eikä tilinpäätös siten anna 

oikeita ja riittäviä tietoja yhtiön tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.139

Tilintarkastajan on aina perusteita mahdollinen kielteinen lausumansa tilinpäätöksen vahvista

misesta. Hänen tulee tällöin tilintarkastuskertomuksessaan selostaa ne seikat, jotka ovat 

johtaneet kielteiseen kannanottoon. Tilintarkastajan tulee selostaa miten tilinpäätöstä tulisi 

koijata ja ilmoittaa kertomuksessaan ne toimenpiteet, joihin hänen mielestään tulisi ryhtyä. 

Tilinpäätös saattaa sisältää muutaman oleellisen virheen, tai se saattaa olla puutteellinen vain 

tietyiltä osin. Tälläisessa tilanteessa tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilin

päätökseen liittyvät virheellisyydet ja puutteellisuudet. Jos tilintarkastaja katsoo, että hänen 

kertomuksessaan antama lisäinformaatio on riittävä tilinpäätöksen oikaisemiseksi ja korjaa

miseksi, voi hän puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista kokonaisuudessaan ottaen huomioon 

kertomuksessa annettu lisäinformaatio. Tilanteessa, jossa tilinpäätöstä ei voida koijatta ja 

täydentää tarvittavissa määrin tilintarkastuskertomuksessa, tilintarkastaja voi puoltaa tilin

päätöksen osittaista vahvistamista tai todeta, ettei tilinpäätöstä voida hänen mielestään 

vahvistaa.140

4.1.4 Lausunto tuloksen käsittelystä hallituksen esittelemällä tavalla

Tilintarkastajan lausunto tilikauden tuloksen käsittelystä/ taseen mukaisten voittovarojen 

käytöstä perustuu yhtiön toimivaltaisen hallituksen tai vastaavan toimielimen tekemään 

ehdotukseen. Sen lainmukaisuutta arvioidaan osakeyhtiölain säännösten141 sekä yhtiöjäijes- 

tykseen mahdollisesti sisältyvien, voiton käyttöä koskevien määräysten perusteella. Lausun

nossa tilintarkastaja esittää käsityksensä hallituksen ehdotuksen lainmukaisuudesta142. Tilin

tarkastajan ei tule lausunnossaan ottaa kantaa tarkoituksenmukaisuuteen, vaikka tällainen 

erottelu saattaakin yksittäistapauksissa olla vaikeaa. Tilintarkastajan tulee kiinnittää huomiota 

sovellettavan lain tarkoitukseen ja periaatteisiin. Sinänsä lainmukainen, mutta noudatettavien

139 Aho & Vänskä 1995, 114
140 Aho & Vänskä 1995, 114-115
141 OYL 6:2 § ; 12:2 §
142 Palvi 1994, 135
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oikeusperiaatteiden vastaisen ehdotuksen tulisi johtaa kielteiseen lausuntoon. Kielteinen 

lausunto on perusteltava kertomuksessa.

Tilintarkastajan tuloksen käsittelyä koskeva lausunto voi siis olla joko puoltava tai kielteinen. 

Lausunnon on oltava puoltava, jos yhtiön toimielimen esittämä ehdotus on lainmukainen eli 

ehdotus perustuu tilinpäätökseen, joka on laadittu kiijanpitolain ja tilinpäätöksen laadintaa 

koskevien muiden säännösten mukaisesti, ja että yhteisöä koskevat lait eivät kiellä ehdotettua 

menettelyä. Tälläisiä ovat esimerkiksi osakeyhtiölain 12. luvun säännökset voitonjaosta ja 

yhtiön varojen muusta käytöstä.143 Jos tilintarkastaja ei ole puoltanut tilinpäätöksen vahvista

mista, hän ei myöskään voi ottaa kantaa tuloksen käsittelyyn: tuloksen on aina perustuttava 

vahvistamiskelpoiseen tilinpäätökseen ollakseen lainmukainen.

Vaikka tilintarkastaja antaisi myönteisen lausunnon hän voi antaa lisätietoja, joissa hän tuo 

esiin tarpeelliseksi katsomansa lisäinformaation. Tilintarkastaja voi esimerkiksi puoltaa 

osingonjakoa, mutta kertomuksessaan tuoda esiin, että osingonjako sisältää riskejä yhteisön 

tulevan likviditeetin turvaamisen kannalta144. Tilintarkastajan tulee ottaa kantaa tilikauden 

päättymisen jälkeen, mutta ennen tilintarkastuksen päättymistä sattuneisiin, yhteisön taloudel

liseen asemaan olennaisesti vaikuttaviin tapahtumiiin ja niiden vaikutukseen yhteisön voiton- 

jakokykyyn145.

Monesti lukijoille on epäselvää missä tilanteissä ja mitä termejä tilikauden tuloksen käsittelys

sä tai taseen mukaisen voittovarojen käsittelyssä käytetään. Tilintarkastuslain yleisluonteesta 

johtuen sen sisältämät säännökset tulevat eri yhteisömuotojen ja säätiöiden kohdalla sovellet

taviksi näitä koskevien erityislakien tai toiminnan luonteen ja yksilöllisen tilanteen mukaisesti. 

Hallituksen esityksen mukaan tilintarkastaja jättää esittämättä lausunnon tilintarkastus

kertomuksessaan niistä seikoista, jotka eivät sovellu asianomaiseen tilintarkastukseen. Näin 

ollen tuloksen käsittelyä koskeva lausunto liittyy lähinnä osakeyhtiöiden ja osuuskuntien 

tarkastukseen.146 Osakeyhtiöiden kohdalla tilintarkastajan tuloksen käsittelyä koskeva lau

143 näitä ovat: 1) kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen mukainen jakokelpoinen oma pääoma riittää ehdotetun 
osingonjaon suorittamiseen (OYL 12:2); 2) yhtiöjärjestyksen mukaista pakollista rahastosiirtoa on noudatettu (OYL 
12:2); 3) yhtiö ei jaa osinkoa kolmena seuraavana vuonna osakepääoman alentamisen jälkeen, ellei osingonjakoon ole 
tuomioistuimen lupaa tai ellei osakepääomaa ole korotettu entiselleen (OYL 12:2 ja OYL 6:2); 4) erilajisten 
osakkeiden yhtiöjärjestyksenmukaisia osingonjakomääräyksiä on noudatettu; 5) tappion kattamiseeen ei käytetä 
arvonkorotusrahastoa (OYL 12:3) 6) konsernin emoyhtiön osingonjako ei ylitä konsernitilinpäätöksen mukaista 
vapaata omaa pääomaa (OYL 12:2)
144 Komiteamietintö 1992:14, 91
145 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 101
146 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 100-101; Säätiölain (109/30) 12 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastus
kertomukseensa sisällytettävä lausuma siitä, onko säätiön varat asianmukaisesti sijoitettu. Avoimissa ja kommandiitti
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sunto tarkoittaa myös taseen mukaisten voittovarojen käsittelyä. Tilintarkastuskertomuksen 

yksityiskohtainen sanamuoto riippuu kulloisestakin tilanteesta. Eri vaihtoehdot on selvitetty 

kuviossa 6.

Kuvio 6. Tuloksen käsittelyä koskevan lausunnon sanamuoto eri tilanteissa

Jos Lausunnon sisältö
Tilikauden tulos Voittovarat

yhteensä
positiivinen ja positiiviset Taseen mukaisten voittovarojen kä-

tai sittely hallituksen toimintakertomuk-
negatiivinen ja positiiviset sessa esittämällä tavalla

negatiivinen ja negatiiviset Tappion käsittely hallituksen toimin-
tai takertomuksessa esittämällä tavalla

negatiivinen ja nolla

positiivinen ja negatiiviset Voiton käsittely hallituksen toimin-
tai takertomuksessa esittämällä tavalla

positiivinen ja nolla

Lähde: Suomela, Palvi & Karhu 1995, 116

4.1.5 Lausunto vastuuvapauden myöntämisestä

Tilintarkastajan lausunto vastuuvapauden myöntämisestä perustuu pitkälle hallinnon tarkas

tuksen perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. Hallinnon tarkastuksella selvitetään, onko johto - 

lähinnä hallitus, hallintoneuvosto ja toimistusjohta- toiminut ao. yhteisö- tai säätiölain sään

nösten sekä yhtiöjäijestyksen tai muiden vastaavien määräysten mukaisesti tai onko johto 

toiminnassaan syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus

velvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan.147 Vastuuvapauskysymys jaetaan siten kahteen 

erilliseen osaan:148

1) toimiin, joista saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä, mutta ei kolmatta 

osapuolta kohtaan

2) toimiin, jotka ovat vastoin ko. yhteisö- tai säätiölakia, yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta 

tai -sääntöjä riippumatta siitä, onko yhtiölle aiheutettu vahinkoa.

yhtiöissä ei päätetä virallisesti voittovarojen käyttämisestä. Siten tilintarkastuskertomus näissä yhteisöissä ja säätiöissä 
ei sisällä tuloksen käsitettelyä koskevaa lausuntoa.
147 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 102
148 Aho & Vänskä 1995, 118
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Eri yhteisömuotojen ja säätiön hallinnon tarkastuksen tavoitteet ovat lähtökohtaisesti yhtene

vät. Tarkastuksen sisältö määräytyy tilintarkastuslain ja ao. yhteistö- tai säätiölain erityispiir

teiden perusteella.149 Vastuuvapauslausuma kohdistuu vastuuvelvollisen mahdolliseen 

vahinkorvausvastuuseen yhteisöä kohtaan. Lausunto voi olla joko myönteinen tai kielteinen, 

se voi olla myös vain osalle vastuuvelvollisista myönteinen. Kielteinen vastuuvapauslausuma 

on perusteltava tilintarkastuskertomuksessa150

Tilintarkastajan vastuuvapauslausuma ilmaisee hänen tarkastuksensa perusteella muodos

taman käsityksen siitä, onko olemassa perusteita vastuuvapauden myöntämiseen tai epää

miseen. Vastuuvapauden myöntäminen tai epääminen tilintarkastajan lausunnon jälkeen 

vaikuttaa mahdollisen vahingonkorvauskanteen nostamisen edellytyksiin vastuvelvollista koh

taan. Huomattavaa kuitenkin on, että yhtiökokous voi osakeyhtiölain 9:5.2 §:n mukaisesti 

päättää vastuuvapauden myöntämisestä välittämättä lainkaan tilintarkastajien kielteisestä 

lausunnosta 151

Osakeyhtiön johdolla on toiminnassaan nk. yleinen huolellisuusvelvollisuus, jota siltä kaikessa 

toiminnassa edellytetään. Huolellisuusvelvollisuuden täyttämisen tarkastaminen on tärkeimpiä 

tarkastuskohteita. Toinen tärkeä tarkastuksen kohde on osakkaiden tasavertaisuuden ja tasa

puolisen kohtelun valvonta. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen rikkomistapausten lisäksi 

huolellisuusvelvollisuuden laiminlyöntejä ja näin vahingonkorvausvelvollisuuden synnyttäviä 

tekoja tai laiminlyöntejä ovat mm. seuraavat: Ensinnäkin, organisatorisista syistä tai sisäisen 

valvonnan ja tarkastuksen puutteista johtuva yhtiön kärsimä vahinko.152 Toisena perusteena 

voi olla yhtiön omaisuuden myynti alihintaan tai perusteettomien tai saatuihin vastikkeisiin 

nähden liian suurien maksujen suorittaminen, sekä kolmanneksi toimivallan ylittäminen, 

johonka liittyvät säännökset sisältyvät OYL 8:6 §:n 2. momenttiin153.

4.1.6 Muistutus

Tilintarkastaja voi tilintarkastuskertomuksessaan esittää muistutuksen hallinnosta ja tilin

päätöksestä. Hänen tulee esittää muistutus, jos vastuuvelvolliset ovat syyllistyneet tekoon tai

149 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö poikkeavat hallinnoltaan ja toiminnaltaan muista yhteisöistä, joten henkilö- 
yhtiöissä tilintarkastaja ei esitä lausunto vastuuvapaudesta yhtiömiehille / vastuunalaisille yhtiömiehille. Tilintar
kastuskertomus voi kuitenkin sisältää lausunnon yhtiön toimitusjohtajan vastuuvapaudesta, mikä hän ei ole yhtiömies / 
vastuunalainenyhtiömies. Säätiössä lausuntoa ei esitetä, ellei säätiöllä ole vastuuvapauden myötävää toimielintä.
150 Komiteamietintö 1992:14, 90
151 Kyläkallio 1985, 359
1 ‘ OYL 8:6 §:n mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta jäijestämisestä. 
Vastaavasti yhtiön toimitusjohtaja huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti.
153 Suomela 1991, 69
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laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus tai he ovat syyllistyneet 

muuhun yhteisöä tai säätiötä koskevan lain tai sen yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai 

sääntöjen vastaiseen toimintaan. Näitä vastuuvelvollisia ovat esimerkiksi yhtiön hallituksen, 

hallintoneuvoston tai vastaavan toimielimen jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai 

toimitusjohtaja. Mahdollinen muistutus on perusteltava. Tilintarkastajan tulee kiinnittää 

huomiota oleellisuuteen, hänen ei tule antaa muistutusta vähäisten rikkomusten tai laimin

lyöntien johdosta. Huomattavaa on, ettei muistutusta voi esittää sellaisen yhteisön tai säätiön 

edustajan toiminnasta, joka sen toimintaan sovellettavan lain perusteella ei ole vastuu

velvollinen154

Hallintoa koskevia muistutuksia ei voi esittää luettelonomaisesti, mutta yleisinä arviointi

perusteina voidaan pitää kuitenkin mm. seuraavia: yhteisö- tai säätiölain sekä yhtiöjäijestyk- 

sen, sääntöjen tms. määräysten tai niistä johtuvan säännöksen rikkominen, velvollisuuksien 

laiminlyönti tai valtuuksien ilmeinen ylittäminen, ilmeiset puutteet toiminnan järjestämisessä ja 

valvonnassa; sekä selvästä huolimattomuudesta johtuneet epätaloudelliset toimet tai toimen

piteet.155

Tilintarkastajan ei voida edellyttää havaitsevan kaikkia vastuuvelvollisten lainrikkomuksia, 

vaikka hän toimisikin hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, mutta hänen on 

tunnettava yhteisöjä ja säätiöitä koskeva lainsäädäntö, jotta hän voi toimia hyvän tilintarkas

tustavan edellyttämällä tavalla. Epäselvissä tapauksissa tilintarkastajan tulee pidättäytyä 

kannanotoista syyllisyys- tai vahingonkorvauskysymyksissä. Jos tilintarkastaja on epävarma 

siitä, aiheuttaisiko jokin seikka vastuuvapauden epäämisen, tulee hänen jättää vastuuvapau

den myöntämisen tai epäämisen käsittely yhtiökokouksen ratkaistavaksi. Tärkeintä on, että 

tilintarkastaja kertoo havainnoistaan päättävälle elimelle, sillä usein hänen kannanottonsa 

saattavat olla ainoa tietolähde, joka vastuuvapaudesta päättävästä yhtiöelimellä on käytettä

vissään.156

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta, joten muistu

tus voi koskea toimintakertomusta, emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmaa tai tasetta taikka 

liitetietoja. Tosin toimintakertomusta koskeva muistutus on sikäli turha, että esim. osakeyh

tiössä yhtiökokous vahvistaa vain tuloslaskelman ja taseen. Muistutus esitetään olennaisesti 

virheellisestä tai puutteellisesta tilinpäätöksestä. Muistutuksen kohteena voi olla olennainen

154 Komiteamietintö 1992:14, 92
155 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 118
156 Aho & Vänskä 1995, 125
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omaisuuserän yliarvostaminen, taseesta puuttuva olennainen velkaerä, konsernitilinpäätöksen 

laatimisvelvollisuuteen liittyvien säännösten laiminlyönti tai muu olennaisesti virheellisen 

tilinpäätöksen laatimiseen johtanut seikka. KHT-yhdistyksen suosituksen mukaan virhe tai 

puutteellisuus on olennainen, jos “se vaikuttaisi asiantuntijana pidettävän henkilön päätöksen

tekoon tai arvioon yhtiön tilinpäätöksestä. Syynä tällöin voi olla joko virheen luonne tai 

laajuus.” Olennaista on arvioida tilinpäätöksen antamaa kokonaiskuvaa yhtiön tilikauden 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikauden päättyessä. Tulokseen tai taloudelliseen 

asemaan liittyy olennainen muistutukseen johtanut virhe johtaa myös siihen, ettei tilin

tarkastaja voi todeta hallituksen tai vastaavan toimielimen esittämän tuloksen käsittely- 

ehdotuksen olevan lainmukainen.157

Harmaanialouden selvitystyöryhmän loppuraportissa158 kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi 

valtion tilintarkastuslautakunnalta (VALA) lausuntoa ja sitä, että se ryhtyisi toimenpiteisiin 

tilintarkastuslain 28 §:n nojalla tarpeellisten soveltamisohjeiden antamiseksi, joiden mukaan 

tilintarkastajan lakiin perustuvana yksiselitteisenä velvollisuutena on tarkastaa ja esittää tilin

tarkastuskertomuksessaan muistutus, jos verovelvollinen on laiminlyönyt oikeamääräisesti ja 

oikea-aikaisesti verojen tai veronluonteisten maksujen, kuten työeläkemaksujen maksamisen. 

Työryhmän mielestä verosäännösten noudattamisen tarkastuksen tulee olla osa kiijanpidon ja 

hallinnon tilintarkastusta ja noudattamisvelvollisuuden laiminlyönnistä on muistutettava 

tilintarkastuskertomuksessa. Edelleen työryhmä piti tärkeänä, että tilintarkastuslain 19 §:n 

soveltamista tarkennetaan siten, että tilintarkastuskertomuksessa on tarvittaessa otettava 

kantaa verojen ja maksujen laiminlyöntiin esittämällä tätä koskeva muistutus sekä esittämällä 

kielteinen vastuuvapauslausuma.

VALA:n päätöksen perusteluissa todetaan, että muistuitamisvelvollisuus on osa tilintarkasta

jan raportointia ja kauppa- ja teollisuusministeriön lausuntopyynnön kannalta on otettava 

huomioon, kenelle tilintarkastuskertomus on lain mukaan tarkoitettu. Lausunnon mukaan on 

perusteltua ottaa huomioon eri sidosryhmien tavoitteita ja tarpeita kun arvioidaan sitä, mitä 

tilintarkastajan on tarkastettava ja mistä seikoista hänen on raportoitava. VALA suhtautui 

kriittisesti ehdotukseen verojen ja veronluonteisten maksujen oikea-aikaisuuden ja oikeamää- 

räisyyden tarkastuksen ja raportoinnin sisällyttämisestä tilintarkastajan erityistehtäväksi siksi, 

että ehdotuksen toteuttaminen muuttaisi tilintarkastustehtävän sisältöä ja voisi olla omiaan 

kaventamaa tilintarkastuksen toteuttamismahdollisuuksia, koska se ei sovi yhteen tilintarkas

157 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 120
158 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1995:6, 57-58



57

tuslakiin sisältyvien muiden tavoitteiden kanssa; joista tärkein on varmistaa tilinpäätöstietojen 

luotettavuus. Veronsaajan erityisen edun valvomista ei voi kannattaa senkään vuoksi, että 

muut velkojaryhmät joutuisivat epätasa-arvoiseen asemaan. VALA ei siis katsonut perustel

luksi antaa pyydetyn laista ohjetta muistuttamisvelvollisuudesta.159

Tilintarkastajan korvausvelvollisuus ei koske tilintarkastuskertomuksessa lausuttavaa vastuu- 

vapauskysymystä, joka koskee yksinomaan korvausvelvollisuutta yhtiölle. Muistuksen alaiset 

rikkomukset koskevat erityisesti tilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa. Tällöin tulevat kysy

mykseen mm. rekisteri-ilmoitusta, omien osakkeiden hankkimisrajoitusta, lainan ja vakuuden 

antamisen rajoitusta (OYL 12.7§) yms. koskevat säännökset ja määräykset160 Tämä on 

tarpeen velkojien ja muiden sidosryhmien sekä yleisen edun vuoksi. Jokaisen ulkopuolisen on 

voitava lähteä siitä olettamuksesta, että lakia ja yhtiöjärjestystä noudatetaan.

4.1.7 Tilintarkastuskertomuksen lisäinformaatio

Tilintarkastajalla on oikeus antaa kertomuksessaan myös muita tietoja, joiden saattamista 

osakkeenomistajien tietoon hän pitää tarpeellisena.161 Tilintarkastajalle oikeus lisätetojen 

antamiseen kertomuksessaan on tärkeää siksi, että hänen oma vastuunsa määräytyy tilintar

kastuskertomuksen sisältämän kirjallisen tiedon perusteella. Näiden tietojen, joiden antami

seen tilintarkastajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tulee rajoittua tilintarkastustehtä

vään, eikä niiden tule paljastaa liikesalaisuuksia.162 Lisäinformaation esittämisessä tulee olla 

varovainen, jottei sen esittäminen kääntyisi yhtiötä vahingoittavaksi tilanteessa, jossa ei 

varsinaisesti ole menetelty lainvastaisesti.

Raja tilinpäätöksestä puuttuvan tai siihen sisältyvän virheellisen tiedon ja tilintarkastuskerto

muksessa annettavan lisätiedon välillä kulkee siinä, että lisätiedon antaminen ei vaikuta 

tilinpäätöksen vahvistamista koskevaa lausuntoon eli annetuilla lisätiedoilla ei merkitystä 

tilinpäätöksen oikeellisuuteen. Vastaavasti täydentävien ja korjaavien tietojen esittämisellä 

voidaan joissakin tilanteissa välttää täysin kielteisen lausunnon antaminen tilintarkastuskerto

muksessa eli puoltaa esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamista, kun otetaan huomioon tilin

tarkastuskertomuksessa annetut täydentävät tiedot.163 Tilinpäätöstietojen täydentäminen ja 

korjaaminen ovat mahdollisia kuitenkin vain silloin, kun tilinpäätöksen puutteet ja virheet

159 Kertomus valtion tilintarkastuslautakunnan toiminnasta vuonna 1995, Liite 4
160 Ammattitilintarkastajien Oy 1986, 11
161 Tilintarkastajan tulisi arvioida tilintarkastuskertomuksen lukijan tiedontarpeita ja rajatapauksissakin antaa lisä
tietoja, jos ne ovat merkityksellisiä päätöksentekoa varten. (HE 295/1993, 34)
162 Heikkonen 1987, 20
163 Aho & Vänskä 1995, 127 ja Riistämä 1994, 265-267
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ovat vähäisiä, eivätkä siten edellytä esimerkiksi muistutuksen antamista, mutta joidenka 

tilintarkastaja kuitenkin katsoo olevan tarpeellisia tilinpäätöstietojen hyväksikäyttäjille.

Lisätiedot esitetään kertomuksessa pääsääntöisesti välittömästi tilinpäätöksen lainmukaisuutta 

koskevan lausuman jälkeen. Tällaisiä tietoja ovat mm. tilintarkastuksen poikkeuksellinen 

suorittaminen, tilinpäätösinformaation selventäminen ja kannattavuutta ja rahoitusta koskeva 

informaatio, kuten tilikauden päättymisen, mutta ennen tilintarkastuksen päättymistä tapahtu

neet olennaiset seikat, kuten huomattavat luottotappiot tai uudelleenorganisoinnit.

Tilintarkastuksen poikkeuksellinen suorittaminen

Jos tilintarkastaja on suorittanut tarkastuksensa olosuhteissa, joissa hyvää tilintarkastustapaa 

ei ole voitu kaikilta osin noudattaa, on tästä mainittava kertomuksessa. Tällainen tilanne saat

taa syntyä esimerkiksi silloin, kun tilintarkastajan valinta on tapahtunut tilikauden päättymisen 

jälkeen tai kun tarkastusta ei ole muuten voitu suorittaa tilintarkastajan tarpeelliseksi katso

massa laajuudessa.

Maininta poikkeuksellisen tilintarkastuksen suorittamisesta ei luonnollisestikaan vapauta 

tilintarkastajaa vastuusta mahdollista omista laiminlyönneistään. Maininnan tarkoitus on antaa 

tilintarkastuskertomuksen lukijalle käsitys siitä, ettei tarkastusta ole suoritettu kaikilta osin 

lain ja suositusten edellyttämällä tavalla.

Tilinpäätösinformaation selventäminen

Tilinpäätöstietojen selvennys on tarpeen silloin, kun hallituksen antamat tiedot ovat sinänsä 

säännösten mukaisia, mutta ne on esitetty sellaisessa muodossa, että tietojen saaminen tilin

päätöksestä voi tuottaa osakkeenomistajille vaikeuksia. Tilintarkastaja saattaa myös haluta 

painottaa asiaa ottamalla sen esille tilintarkastuskertomuksessaan, yleensä ei ole kuitenkaan 

tarpeen toistaa sitä, mikä käy selvästi ilmi tilinpäätöksestä.164

Kannattavuutta ja rahoitusta koskeva informaatio

Tilintarkastaja voi katsoa tarpeelliseksi antaa lisätietoja yhtiön kannattavuuden ja/tai rahoituk

sen kehityksestä, vaikka tilinpäätös onkin laadittu säännösten mukaisesti. Menettely voi tulla 

kysymykseen esim. pitkään tappiota tuottaneen yhtiön tilintarkastuskertomuksessa. Kun 

yrityksellä menee heikommin on sen johdolla taipumuksena salata yrityksen todellinen tila, 

mikä on ristiriidassa sidosryhmien etujen kanssa. Tälläisessa tilanteessa tilintarkastaja joutuu

164 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 48
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ratkaisemaan, milloin hänen tulisi informoida yrityksen huonontuneesta tilanteesta. Jos hän 

informoi liian aikaisin, saattaa se vahingoittaa yritystä ja johtaa vahingonkorvausvelvolli

suuteen yritystä kohtaa. Toisaalta liian myöhäinen tiedottaminen voi olla vahingollista sidos

ryhmille ja tilintarkastaja voi silloinkin joutua vahingonkorvausvelvolliseksi, koska hän on 

aiheuttanut osakkeenomistajalle tai muille henkilöille vahinkoa.

Tähän problematiikkaan liittyviä tilanteita ovat yrityksen selvitystilaan asettaminen ja kon

kurssiin julistaminen. Tilintarkastajilla on huomattava vastuu yhtiön selvitystilaan joutumisen 

uhan ollessa ilmeinen. Mikäli johdon antama toimintakertomus on puutteellinen tulee tilin

tarkastajan omassa raportoinnissaan informoida selvitystilaan asettamisen edellytyksistä.165 

Tilintarkastaja voi osakeyhtiölain mukaan hakea tuomioistuimelta yhtiön asettamista selvi

tystilaan. Tilintarkastajan ei tulisi päästää tilannetta niin pitkälle, että yhtiön konkurssi olisi 

yllätys useimmille sidosryhmille, vaan hänen tulee hoitaa raportointiaan jatkuvasti, jottei hän 

laiminlyö tehtäväänsä ottaa selkoa johdon ja hallituksen toiminasta.

4.1.8 Konsernitilinpäätös

Tilintarkastuslain 19 §:n 4 momentin mukaan tilintarkastajan on emoyrityksenä olevassa 

yhteisössä tai säätiössä lisäksi annettava erityinen kertomus konsernista. Konserni -käsite 

koskee uudessa tilintarkastuslaissa osakeyhtiöiden lisäksi myös yhteisöjä ja säätiöitä, taustal

la on kirjanpitolakiin lisätyt konsernia koskevat säännökset, joiden mukaan muutkin yhteisöt 

kuin osakeyhtiöt samoin kuin säätiöt voivat olla konsernin emoyrityksenä. Konsernin 

tilintarkastuskertomuksen laadinnassa otetaan huomioon soveltuvin osin yksittäisen yhtiön 

tilintarkastuskertomusta koskevat säännökset.166 Konsernin emoyrityksen tilinpäätös muo

dostaa yhden kokonaisuuden käsittäen toimintakertomuksen, emoyhtiön tuloslaskelman ja 

taseen, sekä konsernin tuloslaskelman ja taseen ja näiden liitetiedot. Saman analogian mukaan 

konsernin emoyhtiön tilintarkastuksesta annetaan yksi tilintarkastuskertomus, joka sisältää 

sekä emoyhtiötä että konsernia koskevat lausunnot.167

Konsernin tilintarkastus ei sisällä lausuntoa hallinnosta, koska johdon toiminnan arviointi, 

esim. konsemiyhtiöiden väliset suhteet, otetaan huomioon emoyhtiön tilintarkastuskerto

165 Jos uusi osakeyhtiölaki astuu ehdotetunlaisena voimaan tulevat säännökset selvitystilaan asettamisen osalta 
kiristymään: selvitystilan uhka on ajankohtainen kun lA yhtiön osakepääomasta on menetetty eli yhtiön pääoma on 
alle ViX osakepääomasta ( nykyisin uhka on ajankohtainen jos 2/3 osakepääomasta on menetetty), joten tältä osin 
tullaan tulevaisuudessa todennäköisesti näkemään enemmän mainintoja tilintarkastuskertomuksissa
166 Suomela. Palvi & Karhu 1995, 103
167 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 104
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mukseen sisältyvässä vastuuvapautta koskevassa lausunnossa. Myöskään tuloksen käsittelyä 

koskevaa lausuntoa ei anneta konsernissa.168

4.1.9 Osavuosikatsauksen oikeellisuus

Vaikka tilintarkastuslaissa ei edellytetä tilintarkastajan ilmaisevan käsitystään osavuosikat

sausten oikeellisuudesta on kiijoittajan mielestä perusteltua ottaa asian esille tässä yhteydessä, 

koska arvopaperimarkkinalain (AML) 2 luvun säädöksissä osavuosikatsauksesta viitataan 

tilintarkastuskertomukseen, ja vaikka osavuosikatsauksen tarkastaminen ei kuulu tilintar

kastuslain mukaisen tilintarkastuksen piirin, edellytetään tilintarkastajien ilmaisevan kerto

muksessaan käsityksensä osavuosikatsauksen oikeellisuudesta -eli siitä onko se laadittu sitä 

koskevien säännösten mukaisesti.169 Edellä mainittu AML:n säännös koskee yhtiöitä, joiden 

osakkeilla tai niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavilla arvopapereilla käydään julkisesti 

kauppaa.

Osavuosi- tai vuosikatsauksen julkaiseminen ei edellytä tilintarkastajan lausuntoa, mutta 

AML 2:6 §:n mukaan tilintarkastuskertomuksessa on esitettävä myös tilintarkastajien käsitys 

siitä, onko tilikauden aikana julkistetut osavuosikatsaukset laadittu niitä koskevien säännös

ten mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilintarkastajan tulisi tarkastaa osa

vuosikatsaus ja ilmoittaa käsityksensä siitä yhtiölle ennen sen julkaisemista, jotta tarkastuk

sella olisi sillä tavoiteltu osavuosikatsauksen tasoa parantava vaikutus.170

KHT-yhdistys ei pidä käsityksen esittämistä osavuosikatsauksista osana tilintarkastusker

tomusta yhtiöiden, eikä tilintarkastajien etujen mukaisena, eikä sen myöskään katsota paran

tavan sijoittajien suojaa. Käsityksen antaminen voi olla joissakin tilanteissa harhaanjohtavaa, 

jos sijoittaja uskoo tilintarkastuskertomuksen lausunnan perusteella koko osavuosikatsauksen 

olleen tilintarkastuksen kohteena, kun tosiasiassa käsityksen esittämisen perustana voi olla 

korkeintaan perehtyminen osavuosikatsauksen sisältöön ja laadintaperiaatteisiin 171

Tilintarkastajien lausuntona osavuosikatsauksesta on yleensä ollut seuraava:

Olemme perehtyneet tilikauden aikana julkistettuun osavuosikatsaukseen. Osavuosi

katsaus on käsityksemme mukaan laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti.

168 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 104
169 Aho & Vänskä 1995, 126
110 Luoma 1994, 420-421
111 Palvi 1995a, 9



4.2 Tilintarkastajan muu raportointi

Tilintarkastaja voi tilikauden aikana tarkastusta suorittaessaan kommentoida tarkastuksensa 

tuloksia jo ennen kuin hän antaa tilintarkastuskertomuksensa. Lähtökohtana on pyrkimys 

hoitaa havaitut virheet tai puutteellisuudet jo tilikauden kuluessa. Nämä tilikauden aikaiset 

raportit vaikuttavat suorasti hänen tarpeeseensa ja velvollisuuteensa esittää lausuntoja tilin

tarkastuskertomuksessa. Hänellä on mahdollisuus raportoida yhteisön johdolle useammalla 

“eri asteisella” tavalla. Ensimmäiseksi käsitellään tilinpäätösmerkintää, jolla tilintarkastaja 

sitoo tarkastamansa tilinpäätöksen ja antamansa tilintarkastuskertomuksen toisiinsa. Sen 

jälkeen tarkastellaan tilintarkastuspöytäkiijaa, josta on säädetty tilintarkastuslain 20 §:ssä. 

Kolmantena tutkittavasta tilintarkastusmuistiosta ei säädetä tilintarkastuslaissa, mutta se on 

yleinen tilintarkastajien raportointikeino yritysjohdolle tilikauden aikana, ja viimeisenä käsitel

lään tilintarkastajien suullista raportointia. Suullisen informaation antamisen voidaan katsoa 

jakautuvan kahteen erilaiseen tilanteeseen: toisaalta tilintarkastuslain 21 §:n mukaiseen 

tilintarkastajan raportointiin yhteisön toimielimille ja toisaalta varsinaisen tilintarkastustyön 

suorittamisen yhteydessä tapahtuvaan suulliseen kommunikointiin ja ehdotusten tekemiseen.

4.2.1 Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätösmerkinnästä säädetään tilintarkastuslain 18 §:ssä. Merkinnän tarkoitus on osoittaa, 

että tilintarkastus on saatettu loppuun ja että siitä on annettu kyseiselle päivämäärälle päivätty 

tilintarkastuskertomus. Tilinpäätösmerkinnällä sidotaan tarkastettu tasekiija tilintarkastusker

tomukseen. Siitä selviää onko tilinpäätös laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ilman tilin

tarkastuskertomukseen tutustumista.172 Jos tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan 

mukaisesti, on tilinpäätösmerkintä esimerkiksi seuraavanlainen:

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta 

tilintarkastuksesta on annettu tänään tilintarkastuskertomus.

Päiväys

Allekirjoitus

Tilintarkastuslaissa säädetään tilinpäätösmerkinnän vähimmäissisällöstä. Lain perusteluiden 

mukaan tilinpäätösmerkintä sisältää käytännössä vähintään päiväyksen, allekirjoituksen, viit

tauksen tehtyyn tilintarkastukseen ja sen johdosta annettuun tilintarkastuskertomukseen sekä 

lausunnon hyvän kirjanpitotavan noudattamisesta.173 Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpito

112 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 91 ja Aho & Vänskä 1996, 142-143
173 HE 295/1993, 31
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tavan mukaisesti, kun se on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien 

muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla 

oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tällöin 

tilinpäätös voidaan myös vahvistaa.174 Jos tilinpäätöstä ei ole laadittu hyvän kirjanpitotavan 

mukaisesti, tilintarkastajan on annettava siitä kielteinen lausunto tilinpäätösmerkinnässään, 

tilintarkastaja ei silloin voi myöskään puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista tilintarkastus

kertomuksessaan.

Koska tilinpäätösmerkinnässä viitataan tilintarkastuskertomukseen, siinä ei oteta kantaa 

kertomuksen sisältöön muilta osin kuin tilinpäätöksen laatimisesta hyvän kirjanpitotavan 

mukaisesti. Jos tilintarkastuskertomus sisältää lisätietoja tai tilinpäätöstä täydentäviä tietoja, 

tilinpäätösmerkinnässä tulisi tehdä viittaus tilintarkastuskertomukseen. Tilinpäätöksen lukijan 

tulee siis aina perehtyä tilintarkastuskertomukseen kokonaisuudessaan, koska se voi sisältää 

tilinpäätöksen laadintaan liittyviä kannanottoja.175

4.2.2 Tilintarkastuspöytäkirja

Tilintarkastuspöytäkirjasta säädetään tilintarkastuslain 20 §:ssä. Tilintarkastuspöytäkirja osoi

tetaan yhteisön hallitukselle, hallintoneuvostolle, toimitusjohtajalle tai muulle vastuuvelvolli

selle. Pykälän mukaan siinä esitetään huomautuksia seikoista, joita ei esitetä tilintarkastus

kertomuksessa. Käytännössä pöytäkirjassa esitetään seikkoja, joihin seuraavaksi käsiteltävät 

epäviralliset raportoinnit eivät ole tuoneet korjausta ja jotka korjaamattomina johtaisivat 

muistutuksen esittämiseen tilintarkastuskertomuksessa. Näin yhtiön vastuullisilla henkilöillä 

on mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin huomautukseen aiheuttaneiden syiden korjaamiseksi 

ennen tilintarkastuksen päättymistä. Tällaista raportointimenettelyä voidaan pitää hyvän tilin

tarkastustavan mukaisena176.

Tilintarkastuspöytäkirja on vapaamuotoinen asiakirja, mutta selvyyden vuoksi raportista tulisi 

selvitä, että kysymyksessä on nimenomaisesti tilintarkastuspöytäkirja, ja selkeintä olisikin 

otsikoida raportti tilintarkastuslain 20 §:n mukaiseksi tilintarkastuspöytäkirjaksi. Vastuukysy

myksiä arvioitaessa myös muu tilintarkastuslain 20 §:n mukaan jaettu raportti tai asiakirja on 

tulkittava tilintarkastuspöytäkirjaksi, vaikka se ei muodollisesti täyttäisikään tilintarkastus- 

pöytäkirjan tunnusmerkkejä.177

174 Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot 1995,41
175 Aho & Vänskä 1995, 143
16 Ammattitilintarkastajien Oy 1986, 25
1 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 48-49
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Tilintarkastuspöytäkiija ei ole julkinen asiakirja eikä siten vapauta tilintarkastajaa vastuusta 

kolmatta henkilöä kohtaan, mutta sen sijaan sillä on merkitystä harkittaessa johdon ja tilintar

kastajien välisiä vastuukysymyksiä.178 Koska tilintarkastuspöytäkiija ei ole julkinen siitä 

seuraa, että sen olennaisena tarkoituksena on vastuullisen toimielimen informointi luottamuk

sellisella tavalla: se on yhtiön sisäinen asiakirja eli sitä ei ole tarkoitettu julkistettavaksi.179 

Ongelmalliseksi tilanne muodostuu jos tilintarkastaja viittaa tilintarkastuskertomuksessaan 

antamaansa tilintarkastuspöytäkiijaan, kuten muutamissa tapauksissa viime vuosina on 

käynyt. Jos pöytäkiijasta on maininta tilintarkastuskertomuksessa, sen katsotaan olevan osa 

tilintarkastuskertomusta ja se menettää siten luonteensa luottamuksellisena yhteisön sisäisenä 

asiakiijana.

Yhteisön tai säätiön hallituksen tai vastaavan toimielimen on käsiteltävä tilintarkastuspöytä- 

kiija viipymättä ja tarvittaessa vaikka kutsuttava hallitus koolle pöytäkiijan nimenomaista 

käsittelyä varten. Pöytäkirja jää sen yhtiöelimen haltuun, jolle se on annettu ja sillä on 

velvollisuus säilyttää pöytäkirja luotettavalla tavalla. Koska tilintarkastuspöytäkiija edellyttää 

osakeyhtiöissä hallituksen käsittelyä, se on kiijattava hallituksen kokouksien pöytäkiijoihin. 

Tästä seuraa, että se on myöhemmin näiden pöytäkiijojen kautta myös esim. verotarkastajien 

käytettävissä.

4.2.3 Tilintarkastusmuistio

Tarkastusmuistiot tai valvontatilintarkastuskertomukset ovat tilintarkastajan epävirallisia 

raportteja, joita käytetään raportoitaessa vastuuhenkilöille organisaation sisäisistä asioista ja 

kohdetarkastuksista. Tarkastusmuistiot ovat luonteeltaan yrityksen sisäisiä, sellaisten epäkoh

tien, jotka yritys pystyy itse korjaamaan tilikauden aikana, esiintuovia tilintarkastajan raport

teja.

Tilintarkastajan on hyvä keskustella havainnoistaan, johtopäätöksistään ja suosituksistaan 

tarkastetun kohteen tai toiminnon vastuuhenkilön kanssa ennen muistionsa antamista. Kun 

ko. vastuuhenkilö on saanut tutustua omaa vastuualuettaan koskevaan muistion osaan, on 

keskustelu hedelmällisempää ja samalla voidaan välttää ja koijata mahdollisia puutteita tai 

väärinkäsityksiä havainnoinnissa.

118 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 123
179 Riistämä 1994, 254
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Tilintarkastusmuistiot tai valvontatilintarkastuskertomukset luovutetaan useimmiten yhteisön 

hallitukselle ja jos tilintarkastajia on useampia ja joista osa ei osallistu välittömästi tilikauden 

aikaiseen tarkastukseen, annetaan muistiot myös näille muille tilintarkastajille 180

4.2.4 Suullinen informaatio

Tilintarkastuslain 21 §:ssä säädetään tilintarkastajan oikeudesta ja toisaalta velvollisuudesta 

olla läsnä yhteisön kokouksessa. Pykälän mukaan tilintarkastajalla on oikeus olla läsnä ja 

käyttää puhevaltaa yhteisön toimielinten kokouksissa, joissa käsitellään hänen tehtäviinsä liit

tyviä asioita. Tilintarkastaja velvoitetaan osallistumaan kokoukseen, mikäli käsiteltävät asiat 

ovat sellaisia, että hänen läsnäolonsa on tarpeen. Läsnäolo-oikeus ja velvollisuus koskee siis 

toimielinten kokouksia siinä yhteisössä, jonka kiijanpitoa ja tilinpäätöstä tilintarkastaja on 

valittu tarkastamaan. Pykälä koskee tilintarkastajaa, joka on valittu tehtäväänsä yhtiökokouk

sessa tai jonka tehtävään valittu tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuuni seksi tehtävän 

suorittamisessa.181 182

Tilintarkastuslain 21 § sisältää uuden periaatteen verrattuna aikaisemmin voimassa olleeseen

lainsäädäntöön: Aikaisemmin osakeyhtiölain 10 luvun 12 §:n perusteella tilintarkastajalla oli

läsnäolo-oikeus vain yhtiökokouksessa, kun nykyisessä muodossa läsnäolo-oikeus koskee

kaikkein niiden toimielinten kokouksia, joissa käsitellään tilintarkastajan tehtäviin liityviä

asioita. Tilintarkastajan läsnäolo-oikeus ja toisaalta velvollisuus koskee vain niitä kokouksia,

jotka osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen perusteella kuuluvat yhtiön päätökseniekojärjestel- 
182maan.

Säännöstä pidetään tarpeellisena, koska varsin usein tilintarkastajien raportit ovat enemmän 

tai vähemmän vakiomuotoisia ja asioiden selventäminen suullisesti voi lisätä olennaisesti 

tilintarkastajan antaman näkemyksen tai mielipiteen informaatioarvoa. Tiedon perillemenon 

varmistamiseksi on tarkoituskenmukaista, että kirjallisesti raportoineella tilintarkastajalla on 

mahdollisuus olla paikalla ja käyttää puhevaltaa yhtiön toimielimien kokouksissa, joissa 

käsitellään hänen toimintaansa liittyviä asioita. Puheoikeuden tarkoituksena ei kuitenkaan ole 

laajentaa tilintarkastajan tehtäväkuvaa, vaan hänen suullinen raportointinsa liittyy vain välittö

mästi hänen tilintarkastustehtäviinsä kuuluviin asioihin. Tilintarkastajan suullista niin kuin

180 Riistämä 1994, 253
181 HE 295/1993, 36; Suomela, Palvi & Karhu 1995, 124
182 näin ollen esimerkiksi johtoryhmän kokous ei ole ko. kokous. Tilintarkastajalla on oikeus olla läsnä yhteisön 
hallituksen, hallintoneuvoston tai yhtiökokouksen tai vastaavan ylimmän päätöksentekoelimen kokouksissa. (HE 
295/1993, 36)
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kiijallistakin raportointia säätelevät toisaalta tilintarkastajan raportointivelvollisuus ja toisaalta 

salassapitovelvollisuus. Huomattavaa on, että tilintarkastaja ei voi täyttää lakisääteistä kiij al

lista raportointiaan edes osittain suullisella raportoinnilla 183

Tilintarkastajan läsnäolo-velvollisuus voi syntyä lähtökohtaisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin 

silloin kun häntä on nimenomaisesti pyydetty olemaan läsnä ja yhtiön toimielinten jäsenet 

haluavat kuulla tilintarkastajan mielipiteen tai näkemyksiä käsiteltävistä asioista. Toiseksi 

läsnäolovelvollisuus voi syntyä tilanteessa, jossa tilintarkastajalla on syytä olettaa, että hänen 

läsnäolonsa on tarpeellista esimerkiksi silloin, kun kokouksessa käsitellään tilintarkastajan 

antamaa tilintarkastuspöytäkirjaa tai tilintarkastuskertomuksessa on jotain tavallisuudesta 

poikkeavaa, ja tilintarkastaja voi olettaa, että kokouksessa hänelle tullaan esittämään kysy

myksiä. 184

Tarkastustyön yhteydessä annetut suulliset huomautukset ovat kaikkein epävirallisin rapor

tointitapa. Ne ovat nopea ja helppo raportointitapa ja ne voivat myös koskea kokonaisuuden 

kannalta epäolennaisia tekijöitä. Haittapuolena on väärinymmärtämisen mahdollisuus sekä 

tilintarkastajan raportointiinsa jälkikäteen tapahtuvan vetoamisen vaikeus, koska hänellä ei 

ole kirjallista dokumenttia jolla hän voisi todentaa raportointinsa.

183 Aho & Vänskä 1995, 54-55; HE 295/1993, 36
184 Aho & Vänskä 1995, 58
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5.0 KHT-yhdistyksen tilintarkastuskertomusmalli

KHT-yhdistyksellä on tärkeä tehtävä edistää hyvää tilintarkastaja- ja tilintarkastustapaa. 

Yhdistys on sen vuoksi julkaissut jo usean vuoden ajan tilintarkastusalaa koskevia suosituk

sia.185 Se on pyrkinyt vähentämään tilintarkastuskertomuksen tulkintaan liittyviä ongelmia 

julkaisemalla tilintarkastuskertomuksen mallia koskevia suosituksia.

Suomalaisen vakiomuotoisen tilintarkastuskertomusmallin historia on varsin lyhyt. Ennen 

vuoden 1980 alussa voimaan tullutta osakeyhtiölakia (734/1978) tilintarkastuskertomukset 

olivat vapaamuotoisia. Tilintarkastuskertomuksesta oli toki säädelty lakien ja muiden sään

nösten avulla, mutta tilintarkastajien harkinnanvara oli varsin suuri sekä kertomuksen muo

don että sisällön suhteen. Vanhassa, vuoden 1895 osakeyhtiölaissa edellytettiin vain, että 

tilintarkastajan tuli antaa lausunto ennenkuin tilinpäätös voitiin vahvistaa ja vastuuvapaus 

myöntää, tarkempia säännöksiä itse tilintarkastuskertomuksesta ei juurikaan ollut. Vuoden 

1980 uudistus oli merkittävä tilintarkastuskertomuksen kannalta: kertomuksesta tuli julkinen 

asiakirja ja KHT-yhdistys antoi mallin vakiomuotoiseksi tilintarkastuskertomukseksi.

5.1 Uuden mallin taustatekijät

5.1.1 Vuoden 1980 tilintarkastuskertomusmalli

Vanhan tilintarkastuskertomusmallin (Liite 2) laatiminen perustui ennen kaikkea 1980 voi

maan tulleen osakeyhtiölain tilintarkastusta koskeviin säännöksiin. Tilintarkastuskertomuksen 

vakiomuotoisuutta pohdittaessa KHT-yhdistyksen kokouksessa esitettiin mm. seuraavat nä

kökohdat186:

• Uuden osakeyhtiölain myötä tilinpäätösinformaatio lisääntyi ja tuli aikaisempaa avoimem

maksi. Tästä johtuen tarve lisätietojen esittämiseen tilintarkastuskertomuksessa väheni. 

Myös tilintarkastuskertomuksen tuleminen julkiseksi ja sen merkityksen kasvaminen olivat 

omalta osaltaan edesauttamassa pyrkimystä vakiomuotoiseen tilintarkastuskertomukseen.

• Periaatteellista eroa ei nähty pitkän ja käyttöön hyväksytyn lyhyen tilintarkastuskertomus- 

mallin välillä, koska Pitkästäkin tilintarkastuskertomusmallista olisi aikaisempien koke

musten mukaisesti muodostunut vakiomuotoinen Hallituksen esityksessä osakeyhtiölaiksi

185 KHT-yhdistys 1995, 7
186 Palvi 1994, 134
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todettiin lisäksi, että tilintarkastuskertomukseen ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää 

selostusta tilintarkastuksen eri työvaiheista187.

• Vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus on esimerkki puhtaasta kertomuksesta, jotka muo

dostavat valtaosan kaikista kertomuksista. Vakiomuodon lisäksi tilintarkastaja on oikeutet

tu tai velvollinen antamaan lisätietoja.

• Osakeyhtiölakiin tulivat säännökset tilintarkastuskertomukseen sisällytettävistä lausumis

ta. Osakeyhtiölakiin ei sisälly yksityiskohtaisia määräyksiä tilintarkastuskertomuksen 

sisällöstä tai muodosta.

• Kansainvälisessä käytännössä oli päädytty siihen, että tilintarkastuskertomuksen tulee olla 

vakiomuotoinen ollakseen sekä selkeä että yksikäsitteinen.

• Käytännössä tilintarkastajan tulisi antaa yhtiön johdolle mahdollisuus oikaista tilin

tarkastuksessa todetut virheet sekä täydentää tilinpäätöksessä esiintyneet puutteellisuudet 

ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

Lyhyt malli on saanut osakseen voimakastakin krittiikkiä, joissa on viitattu tilintarkastus

kertomuksen informaatioarvon vähenemiseen. Lisäksi on epäilty, että “valmiin kaavan” 

käyttö estäisi tilintarkastajia kritisoimasta tilinpäätöstä, vaikka siihen olisi aihettakin. KHT- 

yhdistys toijui kritiikkiä edellä esitellyillä perusteilla sekä lisäksi seuraavasti188: “Informaa

tion antaminen kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Tilintarkastajan tehtävä on tarkastaa 

tilinpäätöksessä annettu informaatio, jolloin hän kertomuksellaan varmentaa sen luotetta

vuuden.”

Kertomusmallissa lähdetään liikkeelle oletuksesta, että kaikki on kunnossa, mitä kertomuk

sessa ei ole mainittu. Toisin sanoen ellei kertomuksessa sanota mitään, mikään ei ole vialla. 

Tämä negatiivinen lähestymistapa on saanut osakseen kritiikkiä artikkeleissa ja se ei kirjoitta

jien mukaan vastaa sitä avoimuutta, jota sidosryhmät odottavat julkistettavalta informaa

tiolta.189 Heikkonen toteaa, että vanha tilintarkastuskertomusmalli vastaa vain sitä tasoa, jota 

tilintarkastajan on vähintään noudatettava, jottei hän syyllisty osakeyhtiörikkomukseen. 

Heikkosen mielestä hyvän tilintarkastustavan tulee olla laajempi kuin vakiomuotoisen tilin-

187 Sama kanta otettiin myös kirjallisuudessa, jossa todettiin, ettei tilintarkastuskertomus ole luonteeltaan luettelo siitä, 
mitä tilintarkastajat ovat tarkastaneet. Työvaiheiden kuvauksen korvaa lausuma siitä, että tarkastus on suoritettu 
hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Kts. Heikkonen & Koskinen 1985, 239-241
188 Koskelainen 1991, 44
189 esim. Heikkonen 1987, 18-19
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tarkastuskertomuksen laatiminen vaatii ja tilintarkastajien tulisi ylittää työssään ja raportoin

nissaan osakeyhtiörikoksen määrittelemä taso.190

Eivät mielipiteet mallista tietenkään olleet pelkästään negatiivisia. Varsin yleinen mielipide oli, 

että standardoitu kertomusmalli vaatii enemmän sekä sen laatijalta että lukijalta: Vakiomuo

toisen kertomuksen laatijalta edellytetään laajaa ammattitaitoa, koska hän joutuu ottamaan 

kantaa siihen, onko olemassa perusteltua syytä poiketa vakiomuodosta. Toisaalta lukijalta 

edellytetään käsitystä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan pääperiaatteista, jotta 

hän voisi ymmärtää, missä määrin hän voi luottaa tilinpäätöstietoihin ja mille perusteille 

tilintarkastus pohjautuu. Toinen yleinen mielipide oli, että vakiomuotoinen tilintarkastus

kertomus edesauttoi suomalaisen tilintarkastuksen kehittymistä, koska se toi yhtenäisyyttä 

vallitsevaan käytäntöön ja vertailtavuus eri yhtiöiden välillä ja toisaalta aikajanalla parani 

kertomusten lukijoiden kannalta: Ennen vakiomuotoisia kertomuksia poikkesivat tilintarkas

tuskertomukset toisistaan niin yksityiskohdiltaan, esitystavoiltaan sekä asiasisällöltään ja siten 

niiden vertailu oli vaikeaa, koska eri tarkastajat saattoivat tarkoittaa samaa asiaa, mutta 

ilmaista sen eri tavalla ja lukija kuitenkin tulkitsi yritysten tilanteet erilaisiksi. Kertomuksissa 

esiintyvien vivahde-erojen tulkitseminen luotettavasti oli lähestulkoon mahdotonta kertomuk

sien lukijoille, ratkaisevaa oli lähinnä yksittäisten yritysten tilintarkastuskertomusten muodos

tama sarja ja tämän antama informaatio. Tämäkin oli vaikeaa, jos tilintarkastaja vaihtui ja uusi 

tarkastaja ilmaisi mielipiteensä ja kannanottonsa eri tavalla kuin vanha; tarkoittiko uusi 

tarkastaja sananvalinnoillaan, että yrityksen toiminnassa oli tapahtunut muutoksia vai oliko 

kyseessä vain hänen erilainen tapansa ilmaista samoja asioita.

Vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta on keskusteltu varsin paljon sen 15 ensimmäi

sen vuoden aikana. Keskusteluun on osallistunut tilintarkastajien lisäksi myös ei-ammattikun- 

taan kuuluvia, jotka ovat olleet huolestuneita tilintarkastuskertomuksen informaatioarvon 

vähenemisestä kertomuksen standardoimisen ja lyhenemisen vuoksi. Voimakkaat lausumat 

lyhyen tilintarkastuskertomusmallin informatiivisesta köyhyydestä ovat usein liittyneet epätie

toisuuteen työssä aikaisemmin esitetyistä taustaoletuksista sekä tunnepitoisiin kritiikkeihin: 

Mallin mukainen kertomus on lyhyempi, joten sen on oletettu olevan vähemmän informatii

vinen ja siten huonompi kuin aikaisemmat.

190 Heikkonen 1987, 21
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5.1.2 Muutospaineet

Paineita uuden tilintarkastuskertomussuosituksen laatimiselle ovat luoneet mm. kokemamme 

talouskriisin esiinnostattamat kysymykset hallituksen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien vas

tuista tilinpäätöksen antaman taloudellisen kuvan oikeellisuudesta. Uudistamispaineisiin ovat 

vaikuttaneet myös uusi, 1.1.1995 voimaan tullut tilintarkastuslaki sekä kansainvälinen 

kehitys.

Useissa maissa on viime vuosina muutettu tilintarkastuskertomusta tai muutosta ollaan 

harkitsemassa. Lähes poikkeuksetta pohjana on tällöin ollut IAPC:n hyväksymä malli vakio

muotoiseksi tilintarkastuskertomukseksi (Liite 3). Huomattavaa on, että malli on uudistettu 

vuonna 1993 ja päällimmäisenä tarpeena sen muuttamiselle oli nimenomaan vallitsevan 

odotuskuilun kaventaminen. Malli on ollut esimerkkinä mm. useiden Pohjoismaiden, EU- 

maiden sekä USA:n tilintarkastajien käytämille tilintarkastuskertomuksille. Malli on luonteel

taan yleinen, eikä sen laadinnassa ole voitu ottaa huomioon eri maiden lainsäädännöllisiä tai 

muita kansallisia tarpeita. Kertomusmalli sisältääkin yleisesti soveltuvat tilintarkastajan ase

maa, tehtäviä sekä suoritetun tarkastuksen perusteella annettavaa raportointia koskevat 

periaatteet. Malli sisältää mm. kuvauksen tilintarkastajan tehtävistä ja vastuista suhteessa 

tarkastettavan yhteisön johdon tehtäviin ja vastuuseen. Näin on haluttu korostaa sitä, että 

yhteisön johto laatii ja vastaa tilinpäätöksestä ja tilintarkastaja antaa lausunnon tilinpäätöksen 

oikeellisuudesta suorittamansa tarkastuksen perusteella. IAPC:n mallissa esitetään myös 

lyhyesti kuvaus tilintarkastuksen laajuudesta ja tavoitetasosta: tilintarkastuksen tavoitteena on 

riittävällä varmuudella todeta mahdolliset olennaiset virheet tai puutteet tilinpäätöksessä tai 

yrityksen muussa toiminnassa. Mallissa tuodaan myös esille tarkastuksen laajuuden kuvaa

misen yhteydessä olennaisen riskin ja virheen käsite.

Myös EU: n kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin mukaiset tilintarkastajien kompe- 

tenssivaatimukset -tilintarkastajien hyväksyntä, velvollisuus valita hyväksytty tarkastaja- vai

kuttavat välillisesti myös tilintarkastuskertomukseen. Kansainvälistyvässä ympäristössä tilin

tarkastajiin, heidän raportointiinsa, tilintarkastuksen suorittamiseen ja tarkastustyön luotetta

vuuteen ja riittävyyteen kohdistuu uusia odotuksia. Yhteisillä vaatimuksilla pyritään lisäämään 

luottamusta tilintarkastustusjärjestelmään ja tilintarkastajien raportointiin.
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5.2 Uusi malli vakiomuotoiseksi tilintarkastuskertomukseksi

Yksi vaikeimmista tilintarkastuskertomukseen liittyvistä ongelmista on ollut ja on edelleen 

sen laatijoiden ja lukijoiden välinen odotuskuilu siinä esitettävistä ja selvitettävistä asioista. 

Uudella KHT-yhdistyksen tilintarkastuskertomusmallilla on osaltaan pyritty kaventamaan tätä 

usein varsin merkittävääkin odotuskuilua tilintarkastuskertomusten informaatiosisällöstä 

selventämällä mitkä ovat toisaalta yritysjohdon ja toisaalta tilintarkastajien velvollisuudet ja 

vastuut tilinpäätöksen laatimisessa ja sen antamasta kuvasta yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta ja kannattavuudesta.

Yksi keskeinen odotuskuilun muodostaja on käsitys, että tilintarkastuskertomuksen tulisi 

sisältää tietoja, jotka lain mukaan eivät siihen kuulu tai joita tilintarkastaja ei vaitiolovelvolli

suutensa vuoksi saa esittää. Näitä ovat esimerkiksi ennusteet ja arviot yhteisön toiminnan 

tulevasta kehityksestä tai esim. yksittäisten liiketoimien tarkoituksenmukaisuusarviointi. Tilin

tarkastus on kuitenkin lähtökohtaisesti laillisuusvalvontaa ja siten tilintarkastuskertomus ei 

yleensä voi sisältää arvoarvostelmia kaikista odotuksista huolimatta191.

5.2.1 Uuden tilintarkastuskertomusmallin perustekijät ja laatimisprosessi

KHT-yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Lohi sanoo uuden tilintarkastuskertomusmallin 

antamisen perustuneen kolmeen elementtiin: voimassa oleviin lakeihin, kansainväliseen toi

mintaan ja kehitykseen sekä vallitsevaan odotuskuiluun.192

Voimassa olevat lait ja vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajat perustavat työnsä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Uusissa tilintarkastus- ja 

kiijanpitolaeissa olevat vaatimukset oikeiden ja riittävien tietojen antamiselle ovat lisänneet 

merkittävästi yhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan tiedonantovelvollisuutta, heidän on ensi

sijaisesti huolehdittava siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhteisön 

toiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta. Tilintarkastajan velvollisuus on tarkastaa esitetyt 

tiedot ja antaa tarkastuksensa perusteella lausunto, mutta varsinaisen informaation ja yksityis

kohtien tulee selvitä tilinpäätöksestä. Normaalissa tapauksessa tilinpäätös sisältää tarvittavat 

tiedot ja tilintarkastaja voi antaa vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Perusajatuksena 

siis on että tilinpäätös sisältää kaiken tarpeellisen tiedon ja tilintarkastaja varmentaa informaa

tion oikeellisuuden; jos hän antaa ns. puhtaan kertomuksen on kaikki ollut, ainakin olennai-

191 Palvi 1994, 133
192 Jarmo Lohi, haastattelu 4.10.1995



71

sesti merkittävien seikkojen kohdalta, kunnossa. Jos tilintarkastaja poikkeaa vakiomuodosta 

kertomuksen lukija herkistyy, tilintarkastajalla on jotain huomautettavaa yhteisön toiminnasta.

Lohen mielestä vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus on itseasiassa informatiivisempi kuin 

jos jokainen tilintarkastaja laatisi erilaisen, ei-vakiomuotoisen kertomuksen. Nyt kertomuksen 

lukija näkee ensisilmäyksellä ovatko asiat olleet kunnossa. Kaikki lisäinformaatio erottuu 

selvästi vakiomuotoisesta pohjasta. Jos kaikki kertomukset olisivat eri mallin mukaan laaditt

uja, olisi lukijan vaikeampi selvittää miten asiat oikeastaan ovatkaan, koska eri tilintarkastajat 

raportoisivat samat tulokset eri tavalla ja väärinymmärtämisten riski olisi itseasiassa suurempi. 

Lohi korostaa ettei vakiomuotoista kertomusta tule antaa, jollei sen antamiselle ole perus

teita, lisäinformaatio on annettava jos siihen on tarvetta.

Kansainvälinen kehitys ja IF AC

Kansainvälinen kehitys on vaikuttanut kahta kautta KHT-yhdistyksen malliin. Ensinnäkin 

yleinen liiketoiminnan kansainvälistyminen on asettanut uusia vaatimuksia suomalaiselle tilin

tarkastukselle ja tilintarkastajien raportoinnille. Kansainväiset rahoittajat ja sijoittajat vaativat 

suomalaisilta emoyrityksiltä ja ulkomaisiin pörsseihin listautuvien yrityksien tilinpäätöksiltä ja 

tilintarkastukselta kansainväliset vaatimukset täyttävää informaatiota.

Toiseksi, KHT-yhdistys on IF AC: n jäsenenä sitoutunut omalta osaltaan noudattamaan 

IFAC n laatimia kiijanpitoa ja tilintarkastusta koskevia suosituksia siinä laajuudessa kuin se 

oman lainsäädäntömme puitteissa on mahdollista. Lisäksi KHT-yhdistys on sitoutunut edis

tämään IFAC in tavoitteita hyvän tilintarkastustavan kehittämiseksi193 194 Siten yhdistys on 

velvollinen implementoimaan kansainvälisen kehityksen omiin suosituksiinsa ja edesautta

maan soveltuvin osin IAPC n uuden tilintarkastuskertomusmallin käyttöönottamissa Suo-
194messa.

Odotuskuilu

Lohi näkee merkittävänä haasteena tilintarkastajille tilintarkastuskertomukseen ja tilinpäätök

sen tarkastukseen kohdistuvat odotukset. Hänen mielestään tilintarkastuskertomuksen rooli 

tulee jatkossakin korostumaan.195 Tilintarkastajat ovat tarkastustyössään tietyssä mielessä 

konservatiivisia, sillä he tarkastavat vain sen mitä lait ja tilintarkastuksen tilaaja ovat

193 KHT-yhdistys 1993, 11
194 Jarmo Lohi, haastattelu 4.10.1995
195 Lohi 1995a, 157
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vaatineet, eivät muuta -tarkastustyö on tarkkaan rajattu. Ongelman muodostaakin se mikä on 

odotettu ja mikä on taijottu tarkastuksen laajuus, tilintarkastajien tehtäväkenttä kuvitellaan 

usein laajemmaksi kuin se lain ja muiden säännösten perusteella on. Usein tilintarkastajilta 

toivotaan kannanottoja tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin, kuten ylimmän johdon suuriin ns. 

kultaisiin kädenpuristuksiin, suuriin erorahoihin, tai operatiiviseen johtamiseen liittyviin kysy

myksiin. Lohen mukaan nämä ylisuuret odotukset muodostuvat piensijoittajien, julkis

hallinnon ja julkisen sanan edustajille, koska he odottavat yhteisöjen tilintarkastukselta ja 

tilintarkastajilta samankaltaista tarkastusta kuin usein esim. julkishallinnossa suoritetaan. 

Maallikkotilintarkastajat puuttuvat selvästi tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin huomautta

essaan paikallisliikeenteen aikatauluista, kunnan varojen käytöstä tms 196

Tilintarkastuskertomusmallin laatimisen lähtökohtana on ollut edellä mainittujen elementtien 

yhteensovittaminen. Mallin laatiminen on ollut jäijestöprosessi, jossa lopullisen päätöksen on 

tehnyt jäsenkunta yhdistyksen hallituksen ehdotuksen perusteella.197

KHT-yhdistyksen vuosikokouksessa 1994 esitettiin ehdotus uudeksi tilintarkastuskertomus- 

malliksi, mutta se ei saanut jäsenkunnalta riittävää kannatusta ja kun uuden tilintarkastuslain 

voimaan tuleminen viivästyi, veti yhdistyksen hallitus ehdotuksen takaisin ja näin mallin 

laatimiselle saatiin lisäaikaa. Merkittävä käänne tapahtui tilintarkastustoimikunnnan Brysse

lissä jäljestämässä seminaarissa, johon osallistui 6-7 muun maan tilintarkastustoimikuntien 

jäseniä. Seminaarissa peilattiin KHT-yhdistyksen ehdotusta kansainväliseen tilanteeseen. 

Seminaarin jälkeen oli toimikunnan kanta yksimielinen: Suomessa ei voi enää olla vain 

kansallisia vaatimuksia täyttävää tilintarkastuskertomusta, vaan kertomusten täytyy vastata 

kansainvälisiä vaatimuksia niin pitkälle kuin vain oman lainsäädäntömme puitteissa on 

mahdollista. Vuosikokouksessa 1994 ehdotus kaatui pitkälti suomalaisen ja kansainvälisen 

tilintarkastuskulttuurin törmäämiseen. Suomalainen tilintarkastuskulttuuri perustuu pitkälti 

ns. “absoluuttiseen totuuteen”. Tilintarkastuskertomuksessa ei tule puhua virheistä, korostaa 

tilintarkastajan ja yhtiön johdon roolien eroja ja vastuita, eikä kuvata tilintarkastuksen 

suorittamisesta sinänsä. Kun taas kansainvälisesti korostaan selvästi johdon ja tilintarkastajien

196 Jarmo Lohi, haastattelu 4.10.1995
197 KHT-yhdistyksen hallituksen alaisuudessa on tilintarkastustoimikunta, jonka tehtävänä oli uuden mallin 
suunnittelu. Prosessi toimii siten, että tilintarkastustoimikunta antaa ehdotuksensa hallitukselle, joka alistaa sen 
jäsenkäsittelyyn, josta se palaa palautteiden kanssa takaisin tilintarkastustoimikunnalle. Toimikunta tutkii ehdotukset 
ja tekee tarvittavat muutokset, jonka jälkeen ehdotus palaa taas “kolmikantaan” kiertoon. (Prosessi kuvattu 
voimakkaasti pelkistäen)
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rooleja ja vastuita.198 Ongelmana ennen Brysselin kokousta oli ollut se, että uutta mallia oli 

pyritty tekemään ns. kiijoituspöytätyönä pyrkien yhdistämään suomalainen tilintarkastus- 

kulttuuri ja ottamaan IAPC:n ohjeesta mahdollisimman paljon mallia. Koska selvää, 

kristallinkirkasta suuntaa ei ollut ollut, ei silloinen malliehdotus vakuuttanut tilintarkastajia. 

Brysselin seminaarin jälkeen tilintarkastustoimikunnan näky oli selvä ja myöskin tilintar

kastajien enemmistö saatiin uuden näkökulman taakse ja vuosikokouksessa 1995 hyväksyttiin 

uusittu tilintarkastuskertomusmalli199

5.2.2 KHT -yhdistyksen suositus vakiomuotoiseksi tilintarkastuskertomukseksi

KHT-yhdistyksen suosituksen mukaan tilintarkastajan on noudatettava kiijanpidon, tilin

päätöksen ja hallinnon tarkastuksessa hyvää tilintarkastustapaa. Mikäli tilintarkastaja näin 

suoritetun tilintarkastuksen perusteella toteaa jäljessä olevien asioiden olevan kunnossa, 

suositellaan tilintarkastuskertomuksen antamista käyttäen KHT-yhdistyksen mallia.200

• tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätösen laatimista koskevien muiden 

säännösten ja määräysten mukaisesti,

• tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta,

• vastuuvapaus voidaan myöntää,

• hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä/taseen mukaisen vapaan oman pääoman 

käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen,

• hallituksen antamien tilinpäätöstietojen täydentämiseen tai korjaamiseen ei ole 

tarvetta,

• tilinpäätöstä koskevien lisätietojen antaminen ei ole tarpeen,

Alla esitettävä suositus on tarkoitettu osakeyhtiöille (suluissa on konsernin emoyhtiön tilin

tarkastuskertomukseen sisältyvät kohdat); asunto-osakeyhtiöille, säätiöille, osuuskunnille ja 

yhdistyksille on olemassa omat mallinsa, jotka pohjautuvat esitettävään osakeyhtiön malliin,

198 Oma ongelma-alueensa on anglosaksisen ja suomalaisen tilintarkastuskäytännön erilaisuus: Anglosaksisissa maissa 
yrityksen johto toimittaa tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajalle, joka kasaa materiaaliin yhteen dokumenttiin 
tarkastuskertomuksensa kanssa. Suomessa lähtökohtana on kaksi erillistä dokumenttia: johdon laatima tilinpäätös ja 
tilintarkastajan laatima erillinen tilintarkastuskertomus (tilinpäätösmerkinnällä kytketään tarkastettu tilinpäätös 
annettuun tilintarkastuskertomukseen)
199 Jarmo Lohi, haastattelu 4.10.1995
200 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 46; Suomela, Palvi & Karhu 1995, 106



74

mutta niissä on otettu huomioon kyseisten yhteisöjen tai säätiön erityispiirteet ja lains

äädäntöjen vaatimukset.201

TILINTARKASTUSKERTOMUS 

Oy Xyz Ab:n osakkeenomistajille

Olemme tarkastaneet Oy Xyz Ab: n kiijanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudella 
1.1. -31.12.19XX. Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toiminta
kertomuksen, (sekä konsernin ja emoyhtiön) tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. 
Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja 
hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kiijanpitoa sekä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu 
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai 
puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen 
jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten 
perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilin
päätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. 
Tilinpäätös antaa kiijanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot 
(konsenin sekä emo-) yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
Tilinpäätös (konsemitilinpäätöksineen) voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää 
(emoyhtiön) hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen/ taseen mukaisen vapaan 
oman pääoman käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Päiväys

Allekiijoitukset

Tilintarkastusalan suositusten mukaan tilintarkastaja voi poiketa vakiomuotoisesta tilintar- 

kastuskertomusmallista, mikäli hän katsoo sen tarpeelliseksi tai olosuhteet sitä edellyttävät; 

hänen on kuitenkin itse huolehdittava, että hänen laatimansa tilintarkastuskertomus täyttää 

lakien ja säännösten asettamat vaatimukset, koska hän itse vastaa kirjoittamastaan kertomuk

sesta.202 Tähän ongelma-alueeseen palataan tarkemmin seuraavassa luvussa tarkasteltaessa 

erilaisia tilanteissa, joissa vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta tulisi poiketa.

201 näitä malleja ei käsitellä tässä yhteydessä tarkemmin, mutta niihin voi tutustua tarkemmin esim. KHT-yhdistyksen 
julkaisuun Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot tutustumalla, toinen hyvä lähde on Suomelan, 
Palven ja Karhun 1995 ilmestynyt kirja Tilintarkastuslaki
202 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 107
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KHT-yhdistyksen suositus jakautuu otsikon ja kertomuksen osoituksen jälkeen kolmeen 

kappaleeseen samoin kuin EFAC:n suosituskin. Näissä kolmessa ns. pääkappaleessa käsitel

lään tilintarkastuksen kohteita ja työnjakoa tilintarkastajien ja yrityksen johdon välillä, tilin

tarkastuksen laajuutta ja sisältöä sekä tilintarkastuksen perusteella syntyneitä johtopäätöksiä 

tilintarkastuslain edellyttämillä lausunnoilla. Verrattuna useisiin muihin maihin ja IF AC: n 

malliin on tilintarkastajan asema, tehtävät ja vastuu, rajanveto yritysjohdon vastuuseen, esi

tetty lyhemmin.

Seuraavaksi perehdytään otsikon ja allekiijoituksen ja päiväyksen merkitykseen ja tarkoituk

seen sekä kuhunkin mallin kappaleen sisältöön tarkemmin. Tässä työssä kappaleista käytetään 

nimityksiä johdantokappale, sisältökappale ja lausuntokappale.

Otsikko

Kun tilintarkastaja antaa lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen tilikauden tai tilivuoden 

tilintarkastuksesta, on otsikkona aina “Tilintarkastuskertomus”. Perinteisesti tilintarkastusker

tomusta ei ole Suomessa osoitettu tilintarkastajan valinneelle taholle, mutta tämä käytäntö on 

ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa tilintarkastuskertomus otsikoidaan “X Oy:n Osak

keenomistajille”. Tilanteessa, jossa yhtiöllä on vain yksi omistaja voidaan pitää mahdollisena 

osoittaa kertomus myös yhtiökokoukselle.203

Johdantokappale

Tilintarkastuskertomuksen ensimmäisessä kappaleessa yksilöidään tarkastettu yhteisö ja 

tarkastettu tilikausi tai -vuosi sekä tilintarkastuksen kohde -tilinpäätös- ja vastuunjako tilin

tarkastajien ja yritysjohdon välillä. Ensimmäistä kappaletta voisi hyvin nimittää myös tilintar- 

katuksen kohde ja työnjakokappaleeksi.

Tarkastettavan yrityksen ja aikavälin identifiointi sekä tarkastuskohteen -kirjanpidon, tilinpää

töksen ja hallinnon- ilmaiseminen eivät ole herättäneen kovinkaan paljon keskustelua ja niitä 

onkin pidetty hyvinä lisätietoina sidosryhmien kannalta. Sitävastoin vastuunjaon esiintuomi

nen on nostanut voimakasta keskustelua varsinkin tilintarkastajien keskuudessa. Mallissa 

todetaan, että hallituksen ja toimitusjohtajan laativat tilinpäätöksen ja tilintarkastajat antavat 

lausunnon sekä tilinpäätöksestä että hallinosta suorittamansa tarkastuksen perusteella. 

Mainintaa on tilintarkastajien keskuudessa pidetty turhana, sillä työnjaon pitäisi olla itsestään

203 Aho & Vänskä 1995, 128-129; Suomela, Palvi & Karhu 1995, 107
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selvä asia.204 Maininnalla on joidenkin mielestä vain pyritty rajoittamaan tilintarkastajien 

vastuuta, mikä kirjoittajan mielestä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Toisaalta vastuun korosta

misen tilintarkastuskertomuksessa on väitetty ärsyttävän tarkastettavan yhtiön johtoa ja 

KHT-yhdistyksen vuoden 1994 vuosikokouksessa esitelty ehdotus vakiomuotoiseksi tilintar

kastuskertomukseksi (Liite 4) ei saanutkaan kannatusta, koska siinä vastuukysymykset oli 

todettu vieläkin “selvemmin” kuin nykyisessä mallissa. Vuoden 1994 mallissa vastuunjako- 

kappale kuului:

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen 
laatimisesta sekä kirjanpidon valvonnasta ja lainmukaisesta järjestämisestä. Hallitus 
vastaa myös yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Lain mukaan meidän tehtävämme yhtiökokouksen valitsemina riippumattomina 
tilintarkastajina on tarkastaa yhtiön kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto ja antaa siitä 
lausunto.

Vuoden 1994 ehdotuksen sanamuoto on lähempänä IFAC:n mallia, mutta tilintarkastajien 

keskuudessa haluttiin lievempimuotoinen ilmaisu vastuunjaolle ja niinpä vuosikokouksessa 

1995 hyväksytyn mallin sanamuoto on tältä osin selvästi laimeampi.

Vaikka uuden mallin ensimmäistä kappaletta onkin arvosteltu, puolustaa se kirjoittajan 

mielestä paikkaansa odotuskuilun kaventamispyrkimyksen näkökulmasta. Kun kertomuksessa 

todetaan muutamilla lauseilla tilintarkastajan ja yrityksen johdon välisestä työnjaosta ja 

vastuusta, selventää se tilintarkastusta ja sen käytännön toteuttamista vähemmän tunteville 

lukijoille tilinpäätöksen laadinnan ja tarkastamisen perustyönjaon. Maininta on siinäkin 

mielessä tarpeellinen, että varsin usein eri sidosryhmien jäsenillä on käsitys, että tilintarkas

tajat osallistuvat tilinpäätöksen laadintaa ja siten myös vastaavat siitä. Myös Tiina Voutilaisen 

tekemän kyselytutkimuksen tulokset tukevat edellä esitettyä mielipidettä.205 Kyselyyn 

vastanneista noin puolet pitivät työnjaon selventämistä tilintarkastuskertomuksessa hyödyl

lisenä itselleen206

Sisältökappale

Mallin toisessa kappaleessa kerrotaan suoritetun tilintarkastuksen laajuudesta ja tarkastus

kohteista. Kappaleessa on haluttu selventää mitä kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon

204 Helenius 1994, 281
205 Tiina Voutilaisen Pro Gradu -työ “Uusi tilintarkastuskertomus: Tilintarkastuslain vaikutukset ja KHT-yhdistyksen 
suoritus”, jossa hän tutki uuden tilintarkastuskertomusmallin saamaa vastaanottoa ja eri sidosryhmien mielipiteitä 
suorittamassaan kirjekyselyssä
206 Voutilainen 1996, 56
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tarkastus itseasiassa tarkoittavat ja mitä niissä tarkastetaan Ensimmäiseksi todetaan, että 

tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Suositusten mukaan aina kun 

tilintarkastaja katsoo, että olosuhteet tai tietyt seikat ovat sellaiset, että tilintarkastuksen 

suorittaminen yleisesti hyväksytyn tavan mukaisesti ei ole mahdollista, hänen tulee ilmoittaa 

siitä kertomuksessaan. Maininta on sinänsä hyvä, on se myönteinen tai kielteinen, mutta 

käytännön ongelma on se, ettei hyvän tilintarkastustavan sisältö ja vaatimustaso ole selviä 

kuin tilintarkastajilee, jos heillekään. Tietyllä tapaa lausunto tuntuu tilintarkastajien oman 

selän varmistelulta, mutta jos luvatusta tasosta on pidetty kiinni ja kertomuksen lukijoiden 

tietämys hyvän tilintarkastustavan normeista ja sisällöstä kasvaa, puolustaa maininta paik

kaansa

Tosiasia on, ettei tilintarkastaja voi huomata kaikkea, eikä se objektiivisesti ajatellen ole mah

dollistakaan ja siten olennaisuuden ja suhteellisen riskin käsitteet kuuluvat tilintarkastuksen 

suorittamiseen. Tilintarkastustavoilleen kannalta on keskeistä, että tarkastus kattaa olennaiset 

ja riskialttiit tilinpäätöserät ja että tarkastuksen perusteella saadaan riittävä varmuus tarkas

tustulosten perusteella annettavaa lausuntoa varten. Tilintarkastus pyritäänkin kohdistamaan 

niille osa-alueille, joilla riskejä pidetään suurimpina ja jotka ovat tilinpäätöksen oikeellisuuden 

kannalta olennaisimpia.207 Huomion kiinnittäminen siihen, ettei tilintarkastuksessa pystytä, 

eikä sen tarkoituksena olekaan tarkastaa kaikkea on ehdottomasti tarpeellinen tarkastuksen 

realiteettien ymmärtämisen kannalta, mutta keskustelua on herättänyt tapa, miten asia 

esitetään KHT-yhdistyksen mallissa asia on todettu seuraavasti: “Kirjanpitoa sekä tilinpää

töksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä 

laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita”.

Tilintarkastustoimisto S VH Coopers & Lybrand Oy on tehnyt oman mallinsa, joka noudattaa 

muilta osin KHT-yhdistyksen mallia, mutta poikkeaa siitä olennaisista virheistä ja puutteista 

koskevasta lausunnosta. S VH Coopers & Lybrand Oy: n malli kuuluu: “Kirjanpitoa,..., sen 

toteamiseksi, että tilinpäätös on olennaisilta osin oikein laadittu ”. Malleissa ei ole eroa asia

sisällön osalta, se on vain esitetty “positiivisemmassa” valossa. Kirjoittaja on samoilla linjoilla 

S VH Coopers & Lybrand Oy: n mallin kanssa, koska varsinkin ajateltaessa pieniä yhtiöitä ja 

asunto-osakeyhtiöitä tai yhdistyksiä, ovat tilintarkastajat saaneet vastailla osakkaiden esittä

miin kysymyksiin siitä mitä virheitä tilinpäätökset sitten oikein sisältävät kun ne eivät sisällä 

olennaisia virheitä, mutta sisältävät muita virheitä. Ja mitä olennaisuudella itseasiassa oikein

207 Suomela, Palvi & Karhu 1995, 83
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tarkoitetaan. KHT-yhditystyksen mallin sanamuoto on tältä osin varsin “pessimistinen tai 

negatiivinen”, joka on aiheuttanut edellä kuvattuja kysymystulvia.

Hallinnon tarkastus ja sen sisältö ovat useimmille sidosryhmille tuntemattomia ja kappaleen 

lopulla on pyritty selvittämään mitä hallinnon tarkastaminen tarkoittaa. Usein tilintarkastajien 

odotetaan antavan lausunnon tai jopa puuttuvan yritysjohdon operatiiviseen johtamiseen tai 

sanovan mielipiteensä johdon tekemien ratkaisujen tarkoituksenmukaisuudesta. Lauseella 

hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä 

toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella on 

pyritty tekemään selväksi, sitä tosiseikkaa, että tilintarkastajan tehtäviin kuuluu arvioida vain 

johdon toimia osakeyhtiölain säännösten pohjalta, eikä esimerkiksi antaa kouluarvosanoja 

yritysjohdon “hyvyydestä tai kelvollisuudesta”. Se miten yritysjohto on selvinnyt sille anne

tusta tehtävästä näykyy tilinpäätöksen luvuista.

Lausuntokappale

KHT-yhdistyksen mallin kolmas kappale sisältää tilintarkastajan johtopäätökset suoritetusta 

tarkastuksesta. Käytännössä kappale sisältää tilintarkastuslain 19 §:n 1 momentin vaatimat 

lausunnot, joita on käsitelty tarkemmin neljännessä luvussa. Jos vertaillaan tilintarkastuslain 

asettamia vaatimuksia ja KHT-yhdistyksen mallin sisältöä, on yhdityksen puolelta nähtävissä 

selvä pyrkimys täyttää niitä odotuksia, joita tilintarkastajiin on kohdistettu, sillä kaksi ensim

mäistä kappaletta ovat yli lain vaatimusten ja ne yrittävätkin selvittää mitä kukakin tekee ja 

mitä oikein tarkastetaan ja miten. Jos tilintarkastuksessa ei ole havaittu puutteita tai virheitä 

tilintarkastaja antaa ns. puhtaan lausunnon, joka on mallin mukainen kolmas kappale. Näiden 

lausuntojen tarkoituksena on ollut osaltaan lisätä sidosryhmien luottamusta tilinpäätöstietojen 

oikeellisuuteen ja niiden pohjalta muodostettavaan käsitykseen yrityksen tilikauden tuloksesta 

ja tilinpäätösajankohdan taloudellisesta asemasta.

Käytännössä tilintarkastajien keskuudessa on muodostunut vakiintunut tapa ilmoittaa tilikau

den tai -vuoden tulos tai taseen tai oman pääoman määrä tilintarkastuskertomuksen sitomi

seksi tarkastettuun tilinpäätökseen.208 Näin on ollut kyse varsinkin asunto-osakeyhtiöiden ja 

yhdistysten kohdalla. Lausunto voi olla sisällöltään esimerkiksi: “Tilinpäätös, joka osoittaa X 

markan voittoa/tappiota tilikaudelta, on laadittu... ”

208 Aho & Vänskä 1995, 130
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Jos tilintarkastaja joutuu koijaamaan tai täydentämään tilinpäätöstä sisällyttämällä näitä 

koskevat tiedot tilintarkastuskertomukseen, niin lausuntokappale voidaan jakaa kahteen eri 

kappaleeseen: toisessa käsitellään tilinpäätöksen laadintaan liittyvät asiat ja toisessa oikeisiin 

ja riittäviin tietoihin liittyvät asiat209

Päiväys ja allekirjoitus

Tilintarkastuskertomus tulee päivätä ja allekirjoittaa. Päiväyksestä ei ole annettu ohjeita 

laeissa tai tilintarkastusalan suosituksissa. Yleisesti on tapana päivätä tilintarkastuskertomus 

sille päivälle, jolloin tarkastus on suoritettuja allekirjoitus tosiasiallisesti tapahtuu. Kertomuk

sen luovuttaminen tapahtuu kuitenkin usein jopa viikkoja myöhemmin sen jälkeen kun 

varsinainen tarkastustyö on saatettu loppuun ja tilintarkastajan tuleekin tällöin varmistua, ettei 

yhtiön toiminnassa ole tapahtunut muutoksia tilintarkastuskertomuksen allekirjoituspäivän ja 

luovutuspäivän välillä. Tilintarkastajan on seurattava yhtiön toimintaa kertomuksen allekir

joituspäivään asti. Tilintarkastuskertomuksen lukijan on pystyttävä luottamaan siihen, että 

kaikki kertomuksen päiväykseen mennessä tapahtuneet olennaiset tilinpäätökseen vaikuttavat 

seikat on tuotu hänen tietoonsa210

Tilintarkastuskertomuksen allekirjoittavat varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitut tilintarkastajat. 

Hyväksytyn tilintarkastusyhteisön ollessa valittuna tilintarkastajaksi, allekirjoittajana yhtiön 

puolesta on vastuulliseksi tilintarkastajaksi ilmoitettu henkilö, kuitenkin niin, että hän merkit

see allekirjoituksensa yhteyteen tilintarkastusyhteisön rekisteröidyn nimen.211

5.2.3 Uuden tilintarkastuskertomusmallin vertailu IAPCrn ja vuoden 1980 malleihin

Vertailtaessa IAPCn ja KHT-yhdistyksen tilintarkastuskertomusmalleja voidaan todeta, että 

ne ovat ensivaikutelmaltaan varsin samankaltaisia Jos vertailuun otetaan vielä mukaan KHT- 

yhdistyksen vanha, vuodelta 1980 oleva tilintarkastuskertomusmalli voidaan havaita selvää 

lähenemistä: Ensinnäkin kertomukset osoitetaan toimeksiantajalle, toiseksi kertomuksissa on 

esitetty rajanveto johdon ja tilintarkastajien tehtävistä ja vastuista. Samoin on esitetty lyhyesti 

tilintarkastuksen laajuus sekä johtopäätösten arviointi olennaisuuden kriteeri huomioon 

ottaen. Useimpiin muihin maihin ja IAPC n malliin verrattuna on KHT-yhdistyksen mallissa 

tilintarkastajien asema, tehtävät ja vastuut esitetty rajatummin.212

209 Aho & Vänskä 1995, 131
210 Aho & Vänskä 1995, 132
211 Tilintarkastusalan suositukset 1995, 47
212 Palvi 1995b, 20
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Kun uutta mallia verrataan KHT -yhdistyksen vuosikokouksessa 1994 esitettyyn ehdotukseen 

on havaittavissa kulmien hioutumista, asiat on haluttu sanoa maltillisemmin ja lyhyemmin. 

Tämä on osaltaan seurausta jäijestömäisestä päätöksenteosta, jossa päätökset ovat usein 

enemmistön kompromissipäätöksiä. Peruseron monien muiden maiden tilintarkastuskerto

muksiin muodostaa maininta hallinnon tarkastamisesta, sillä tiettävästi ainastaan Suomen ja 

Ruotsin lainsäädännössä edellytetään hallinnon tarkastusta tilintarkastuksessa.

6.0 Poikkeaminen vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta

Silloin kun yhteisön tai säätiön asiat ovat kunnossa ja tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuu

vapaus myöntää vastuuvelvollisille, on tilintarkastajan raportointi tilintarkastuskertomuksessa 

periaatteessa varsin helppoa, koska hän voi silloin noudattaa KHT-yhdistyksen vakiomuo

toista kertomusta. Tilanteessa, jossa vakiomuodosta on poikettava, on tilintarkastaja vaativan 

paikan edessä, koska sanotaan mitä sanotaan, poikkeaminen vakiomuodosta on aina merkit

tävä asia tilintarkastuskertomuksen lukijan kannalta. Siksi työssä onkin nähty tärkeäksi 

omistaa oma lukunsa tilanteille, joissa vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta tulee 

poiketa, jotta tarkasteltaessa vakiomuotoista kertomusta tiedetään ne perustilanteet jolloin se 

ei enää riitä. Tutkittaessa tilanteita, joissa vakiomuodosta tulee poiketa saadaan laajempi 

näkökulma työn perusongelmaan -tilintarkastuskertomukseen ja odotuskuiluun-, koska tuo

malla esille nämä tilanteet kirjoittaja toivoo, niiden selkiyttävän tilintarkastuskertomukseen 

liittyviä odotuksia ja toisaalta mahdollisuuksia.

KHT-yhdistyksen tilintarkastustoimikunnnassa ollaan parhaillaan valmistelemassa uutta pai

nosta tilintarkastuskertomusmallit -kirjasesta, joka sisältää myös mukautettujen kertomusten 

malleja. Kirjanen tuo varmastikin selkeyttä vallitsevaan tilanteeseen, mutta koska sitä ei ole 

vielä käytettävissä, on luvun lähteinä käytetty Kari Lydmannin Tilintarkastus -lehdessä olleita 

kahta artikkelia mukautetusta tilintarkastuskertomuksesta2b sekä William Boyntonin ja 

Walter Kellin Modem Auditing ja Alvin Arensin ja James Loebbecken Auditing An 

Integrated Approach -kirjoja laajemman näkökulman saamiseksi.213 214

213 Kari Lydman. Mukautettu tilintarkastuskertomus, Tilintarkastus-Revision numerot 5/1995 (ss. 347-352) ja 6/1995 
(SS.419-424)
214 Pohdittaessa sitä onko suomalainen ja yhdysvaltalainen tilintarkastus ja tarkastuksen periaatteet liian erilaisia, jotta 
niitä voitaisiin tarkastella yhdessä tämän ongelman yhteydessä kirjoittaja totetaa, etteivät ne ole, vaan ulkomaisesta 
käytännöstä on hyvä hakea mallia, koska ns. mukautetuista tilintarkastuskertomuksista on kirjoitettu varsin vähän 
Suomessa
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Arens ja Loebbecke ovat kirjassaan määritelleet tilintarkastajan neljäportaisen päätöksenteko

prosessin hänen miettiessä tilanteita, joissa vakiomuotoisesta kertomuksesta tulisi poiketa. 

Prosessin ensimmäinen vaihe on määrittää ne tilanteet, joissa poikkeaminen saattaa tulla kysy

mykseen. Jos tälläistä tilannetta ei tarkastuksessa tule vastaan, niin kuin suurimmassa osassa 

tarkastuksia ei tule, tilintarkastaja voi antaa vakiomuotoisen kertomuksen. Toinen vaihe pää- 

tösprosessissa on arvioida ja päättää tilanteen ja tapauksen olennaisuus, kun periaattellinen 

syy poikkeamiseen on esiintynyt. Jos syy ei ole kokonaisuuden kannalta olennainen ja se 

voidaan korjata jollakin muulla toimenpiteellä, voi tarkastaja antaa vakiomuotoisen kerto

muksen. Jos asia on olennainen eikä sitä voida korjata, täytyy tilintarkastajan ottaa asia esille 

kertomuksessaan. Prosessin kolmas vaihe onkin päättää, minkä “tyyppisen” raportin ja lausu

man tilanne vaatii. Näihin eri tyyppeihin ja lausuntoihin palaamme tarkemmin myöhemmin 

tässä luvussa. Päätösprosessin neljäs ja viimeinen vaihe on kertomuksen varsinainen kirjoitta

minen.215 Yleisestikin kirjallisuudessa on todettu, että tilintarkastajan tulee kiinnittää erityistä 

huomiota tekijöihin, jotka edellyttävät poikkeamista vakiomuotoisesta kertomuksesta ja 

toisaalta siihen, miten he kirjoittavat kertomuksensa näissä tilanteissa.216

Ennen kuin perehdytään tarkemmin tilanteisiin, joissa vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus 

ei enää riitä, on syytä selventää käytettävää termistöä, jotta vältyttäisiin turhilta väärinymmär

ryksiltä.

6.1 Termien määrittäminen

Eriävät käsitykset ns. puhtaan tilintarkastuskertomuksen määritelmästä ja sisällöstä ovat osal

taan vaikeuttaneet keskustelua tilintarkastajien raportoinnissa ja luoneet väärinkäsityksiä 

tilintarkastajan työstä ja tarkastuksen suorittamisesta. Johdanto kappaleessa mainittussa Olli 

Herralan kannanotossa tilintarkastuskertomuksiin lähdettiin liikkeelle siitä olettamuksesta, 

että tilintarkastuskertomus on “puhdas” jos siinä on lain vaatimat lausumat, riippumatta siitä 

kuinka paljon varauksia tai lisätietoja kertomuksissa annetaan. Käsitykset tilintarkastusalan 

kirjallisuudessa ja tilintarkastajien keskuudessa ovat jaukautuneet kahtia: osa on samoilla lin

joilla Herralan kanssa, mutta vastaavasti joukko tarkastajia ja kirjoittajia on vahvasti erimieltä 

puhtaan kertomuksen määritelmästä.

On ensiarvoisen tärkeää määritellä tilintarkastajan raportoinnin kannalta keskeiset termit 

eksaktisti, jotta eri osapuolten lähtökohtaoletukset olisivat yhtenevät, ja erilaisista tilintarkas

215 Arens & Loebbecke 1994, 53-55
216 Carmichael & Willingham 1985, 406; Woolf 1994, 306-309
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tuskertomuksista puhuttaisiin tarkoittamalla samaa sisältöä, jolloin rakentavan ja tuloksek

kaan keskustelun onnistumiselle on olemassa edellytyksiä.

Pohdittaessa tilintarkastuskertomukseen liittyviä määritelmiä on ongelmana tehdä ero ns. 

puhtaan kertomuksen, KHT-yhdistyksen vakiomuotoisen kertomuksen ja ei-vakiomuotoisen 

kertomuksen sekä ns. mukautetun kertomuksen käsitteiden välille. Tarkastelun lähtökohdaksi 

voidaan todeta, että vakiomuotoinen kertomus ja puhdas kertomus eivät kiijoittajan mielestä 

ole synonyymejä: Vakiomuotoisesta kertomuksesta puhuttaessa tarkoitetaan kertomusta, 

jonka sisältö on KHT-yhdistyksen antaman mallin mukainen ilman lisäkommentteja tai 

varauksia. Puhtaalla kertomuksella taas tarkoitetaan kertomusta, jossa tilintarkastaja antaa 

myöteiset lausunnot lain edellyttämistä seikoista, ja ettei aihetta muistutuksen antamiseen 

ole217 Antamassaan vastineessa Herralan kiijoitukseen SVH Coopers & Lybrand Oy:n 

(silloin Salmi, Virkkunen & Helenius Oy) puolesta Tauno Haataja ja Antti Helenius esittivät 

oman mielipiteensä puhtaan kertomuksen määritelmäksi: ”Mielestämme puhdas kertomus on 

se, joka ei oleellisesti poikkea suosituksen mukaisesta kertomuksesta ja jossa ei ole oleellisia 

lisäyksiä.”218

Mukautetulla tilintarkastuskertomuksella tarkoitetaan kertomusta, joka poikkeaa vakio

muotoisesta kertomuksesta jollakin tavalla: mukautettu kertomus voi sisältää mukautetun 

pakollisen lausunnon ja/tai muistutuksen ja/tai täydentävän tiedon ja/tai lisätiedon219. Siten 

mukautettua ja ei-vakiomuotoista kertomusta voidaan kiijoittajan mielestä pitää samaa tar

koittavina termeinä.

Oman ongelmansa termien käsittelyyn tuovat vielä keskusteluissa vilisseet termit “lyhyt” ja 

“pitkä kertomus”. Lyhyellä kertomuksella on tarkoitettu KHT-yhdistyksen vanhaa 1980 an

nettua mallia. Pitkällä kertomuksella on tarkoitettu kertomusta, jossa tilintarkastaja tuo esille 

lisäinformaatiota “vapaaehtoisesti”; hän haluaa ehkä kuvata tarkemmin tilintarkastusprosessin 

suorittamista tai muuta tärkeäksi katsomaansa seikka, hän saattaa myös pyrkiä spesifioimaan 

kertomustaan enemmän yrityskohtaiseksi kuin vakiomuotoinen kertomus ja esittää lisätietoja 

tarkastettavasta yhtiöstä sinällään. Lyhyt ja pitkä kertomus eivät ole sama asia kuin puhdas ja 

epäpuhdas kertomus220.

217 Aho & Vänskä 1995, 107
218 Haataja & Helenius 1995, 19
219 näin myös Lydman 1995b, 419
220 näin myös Aho & Vänskä 1995, 107
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Kirjoittajan mielestä termit lyhyt ja pitkä kertomus tulee “unohtaa ja kuopata” ja keskittyä 

neljän termin -vakiomuotoinen, ei-vakiomuotoinen, mukautettu ja puhdas- välisiin suhteisiin. 

Kuviossa 7 on pyritty kuvaamaan näiden termien välistä suhdetta kirjoittajan käsityksen 

mukaan.

Kuvio 7. Tilintarkastuskertomus -termien keskinäisten suhteiden hahmottaminen

Vakiomuotoinen Puhdas Ei-vakiomuotoinen /
kertomus kertomus mukautettu kertomus

Ääripäät on helposti identifioitavissa: vakiomuotoinen kertomus on KHT-yhdistyksen mallin 

mukainen ilman lisäyksiä.221 Toisaalta taas ei-vakiomuotoinen ja mukautettu ovat kertomuk

sia, jotka edellä esitetyn määritelmään mukaan poikkeavat jollakin tapaa vakiomuotoisesta. 

Termin puhdas kertomus asemointi on vaikeampaa. Kirjoittajan käsityksen mukaan termi 

pohjautuu “puhtaat paperit” termiin, eli siihen, että yritysjohdolle annetaan puhtaat paperit 

toiminnasta, ja siten termillä on pyritty löytämään jonkinlainen “pehmeämpi” muoto kuin ei- 

vaikiomuotoinen kertomus; asiat ovat pääosin kunnossa, jotain pientä korjattavaa saattaa 

kuitenkin olla.

Kaiken kaikkiaan kirjoittajan mielestä tulisi käyttää vain termejä vakiomuotoinen ja ei-vakio

muotoinen tai mukautettu kertomus. Jos kuitenkin halutaan käyttää puhtaan kertomuksen 

termiä, tulisi se aina määrittää erikseen, mitä kulloinenkin kirjoittaja tarkoittaa, kun hän 

puhuu puhtaasta kertomuksesta. Puhdas kertomus voitaisiin määritellä esimerkiksi seuraa

vasti: se tarkoittaa kertomusta, joka ei olennaisesti poikkea vakiomuotoisesta tilintarkastus

kertomuksesta, mutta sisältää lain edellyttämät lausunnot ilman varauksia.222

Toinen tilintarkastuskertomukseen liittyvä ongelma sen määritelmän lisäksi on se, miten tilin

tarkastajan antaman vakiomuotoisen kertomuksen merkitys ymmärretään kertomuksen luki

joiden eli hyväksikäyttäjien keskuudessa. Valitettavan usein vakiomuotoinen kertomus käsite

221 Mielestäni myös S VH Coopers & Lybrand Oy: n malli on katsottavissa vakiomuotoiseksi kertomukseksi, vaikka sen 
sanamuoto onkin erilainen, mutta asiasisältöön siinä ei ole haluttu puuttua
2" eli tilinpäätös voidaan vahvistaa, ei aihetta muistuksiin, vastuuvapaus voidaan myöntää ja voiton käsittely voidaan 
tehdä hallituksen esittämällä tavalla; eli lähinnä lisäinformaatiota IAPC:n standardin mukaisesti, niin ettei mukautus 
vaikuta tilinpäätöksen vahvistamiseen
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tään vain johdon antaman tilinpäätösinformaation “kumileimasimeksi”, jonka tilintarkastajat 

antavat riippumatta tilinpäätöksen sisällöstä. Tällöin tilintarkastajat nähdään johdon kave

reina, jotka ajattelevat ensisijaisesti “kavereidensa” mainetta ja etua yrityksen ja sidosryhmein 

etuihin nähden. Tälläinen käsitys on ymmärettävää, jos sitä työtä joka tilinpäätöksen laadin

nassa on ei ymmärretä ja jos ei tiedosteta sitä, että varsin usein tilintarkastaja vaikuttaa 

voimakkaastikin tilinpäätöksen laadintaan ennen sen julkaisemista ja näin tilintarkastaja 

pystyy korjauttamaan havaitseman virheet ja lisäyttämään mahdollisesti tilinpäätöksestä puut

tuvan informaation jo ennen varsinaisen tilintarkastuskertomuksen kiijoittamista223. Suuren 

yleisön käsityksiä on omalta osaltaan vahvistamassa vakiomuotoisten kertomusten suuri luku

määrä annetuista kertomuksista224

6.2 Poikkeamisen syyt ja vaikutukset tilintarkastuskertomukseen

IFACin tilintarkastutoimikunnan IAPC:n225 antama standari (ISA 13) luokittelee mukautetut 

kertomukset (modified reports) kahteen lajiin: Mukautuksiin, jotka eivät vaikuta tilinpäätök

sen vahvistamiseen (matters that do not affect the Auditor's Opinion) sekä mukautuksiin, 

jotka vaikuttavat tilinpäätöksen vahvistamiseen (matters that affect the Auditor's Opinion)226 

Näitä erilaisia tilanteita on selvitetty seuraavan sivun kuviossa 8.

223 Esimerkkinä tällaisista korjaustoimenpiteistä voi mainita erään yhtiön, jonka alustavan tilinpäätöksen taseesta oh 
vain yksi rivi oikein -pankkitilin saldo. Tilintarkastaja joutui laskemaan ja korjauttamaan lähestulkoon koko 
tilinpäätöksen ja silti lopputuloksena yhtiökokouksen kannalta oli puhdas kertomus. Muina seurauksina voidaan 
mainita hallituksen puheenjohtajan kanssa käydyn keskustelun perusteella tapahtunut tilitoimiston vaihto. Tietysti voi 
pohtia kysymystä siitä olisiko tilintarkastajan tullut mainita tilinpäätöksen korjaamisesta kertomuksessaan, mutta 
tilanteessa katsottiin tilitoimiston vaihdon riittävän, koska hallitus ei ollut vielä “ehtinyt” toimia väärin ja julkaista 
virheelistä tietoa. Tapauksessa korostuu tilintarkastajan työ ennen tilinpäätöksen valmistumista.
224 Puhtaiden kertomusten lukumäärä on ollut niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin noin 90 %:n luokkaa annetuista 
kertomuksista, esim. Arens & Loebbecke 1994, 34
225 IAPC (The International Auditing Practices Committee) on IFAC:n (International Auditing Standards Committee) 
alajärjestö, jonka erityisenä vastuualueena on kehittää ja julkaista suosituksia (International Auditing Guidelines) 
yleiseksi tilintarkastuskäytännöksi sekä tilintarkastuskertomuksen sisällöksi ja muodoksi. Lisäksi IAPC voi julkaista 
ohjeita, joilla helpotetaan suositusten käyttöä ja edistetään hyvää tilintarkastustapaa. Samoin Lydman 1995b, 420-422
226 Luoma 1995, 301
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Kuvio 8. Erilaisten tilanteiden vaikutus tilintarkastuskertomukseen

Tilanne
Vakiomuotoi- 
nen kertomus

Ei vakiomuotoinen / mukautettu kertomus
Ei vaikuta 
pakollisiin 
lausumiin

Vaikuttaa pakollisiin lausumiin

Lisätieto Ehdollinen
lausuma

Kielteinen
lausuma

Avoin
lausuma

Pakollisten lausun
tojen asiat kunnos
sa, eikä muuta 
huomautettavaa

✓

Tarve lisätietojen 
antamiselle ✓

Tilinpäätös ei ole 
kirjanpitolain tai 
muiden säännösten 
mukainen

✓ ✓

Tilintarkastusta ei 
ole voitu suorittaa 
hyvän tilintarkas
tustavan mukaisesti

✓ ✓

Johto ja tilintar
kastaja ovat eri
mielisiä

✓ ✓

Asioita, jotka eivät vaikuta tilintarkastajan pakollisten lausumien sisältöön227 siten, että ne 

poikkeaisivat vakiomuodosta ovat tilintarkastajan kertomuksessaan antamat lisätiedot. Asiat, 

jotka puolestaan vaikuttavat tilintarkastajan pakollisten lausumien sisältöön siten, että ne 

poikkeavat vakiomuodosta ovat: Ensinnäkin se, ettei tilinpäätöstä ole laadittu kirjanpitolain 

tai muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti, toiseksi, tilanteet, joissa 

tilintarkastusta ei ole voitu suorittaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tai kolmanneksi, 

silloin kun johto ja tilintarkastaja ovat erimielisiä. Poikkeamista vaativissa tilanteissa tilintar

kastajalla on mahdollisuus antaa kolmenlainen kertomus: Kertomus, joka sisältää ehdollisen 

lausuman228, jolloin lausuma on vakiomuotoinen muutoin paitsi tietyltä osin tai tietyin edelly

tyksin. Toinen mahdollisuus on kielteinen lausuma229, jolloin tilintarkastajan lausuma on 

pakollisiin lausumiin nähden nimensä mukaisesti kielteinen. Kolmas mahdollisuus avoin

:r Pakolliset lausumat ovat tilintarkastuslain 19 § 1 momentin edellyttämät lausunnot, joita on käsitelty yksityis
kohtaisesti työn neljännessä luvussa
2:8 englanniksi “qualified opinion”
229 englanniksi “adverse opinion”
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lausuma230, jolloin tilintarkastaja ei syystä tai toisesta voi ottaa kantaa ja jättää lausuman 

avoimeksi.

6.2.1 Tilanteet, joilla ei ole vaikutusta tilintarkastuslain edellyttämiin lausuntoihin

Lisätiedot eivät lähtökohtaisesti vaikuta pakollisten lausumien sisältöön. Tilintarkastaja voi 

haluta tietyissä tilanteissa kiinnittää lukijan huomion johonkin seikkaan haluamatta kuitenkaan 

poikketa pakollisten lausumien vakiomuodosta. Tälläisen lisätietokappaleen lisääminen ei vai

kuta muiden kappaleiden ja lausumien sisältöön ja se sijoitetaankin mieluiten lausuntokappa- 

leen jälkeen, kertomuksen viimeiseksi kappaleeksi, mikä korostaa sitä, ettei tilintarkastajan 

pakolliset lausumat poikkea vakiomuodosta. Tilintarkastaja voi joutua antamaan lisätietoja 

mm. seuraavissa tilanteissa: toiminnan jatkuvuuden ongelmat (going concern), merkittävä 

epävarmuus, erityislainsäädännön vaatimukset, tilinpäätöstietojen selventäminen tai korosta

minen, työnjako tilintarkastajien kesken, laskentaperiaatteissa tapahtuneesta muutoksesta 

johtuva vertailukelpoisuuden vaikeutuminen tai tilinpäätöksen laatimista koskevista säännök

sistä ja määräyksistä poikkeaminen.231

Toiminnan jatkuvuus eli going concern -ongelma

Toiminnan jatkuvuus eli going concern -ongelma on ollut usein esillä viime aikaisessa keskus

telussa. Tilintarkastajia on jopa syytetty joissakin lähteissä siitä, että he olisivat yritysjohdon 

kanssa yhteistyössä peittäneet yrityksien vakavia tilanteita, eivätkä olisi ottaneet kertomuksis

saan tarpeeksi voimakkaasti kantaa yrityksen toiminnan jatkuvuuteen ja tulevaisuuteen.

Hallituksen esityksessä tilintarkastuslaiksi todetaan yhtiön ulkopuolisen tahon kannalta olevan 

tärkeää, että tilintarkastaja tutkii, onko toiminnan jatkamiselle olemassa edellytyksiä.232 Toi

minnan lopettamistarve voidaan päätellä lukuisista yrityksen taloutta tai toimintaa koskevista 

havainnoista.233 Toimivan johdon suunnitelmilla on ratkaiseva merkitys selvitettäessä going 

concern -periaatteen soveltamisedellytyksiä. Tilintarkastaja tehtävä on arvioida, onko yrityk

sen toiminnan jatkuminen todennäköistä. Tilintarkastajalla ei kuitenkaan ole kristallipalloa: 

tilinpäätös kertoo yhtiön tuloksellisuuden menneeltä ajalta, taloudellisen tilanteen tilinpäätös-

230 englanniksi “disclaimer of opinion”
231 Lydman 1995b, 420-422; Arens & Loebbecke 1994, 47-52; Boynton & Keli 1996, 768-775
232 HE 295/1993, 31
233 Riistämä 1994, 144-145; Arens & Loebbecken mukaan näitä voivat olla esim. merkittävät toiminnalliset tappiot, 
kyvyttömyys selviytyä tulevista maksuista, merkittävien asiakkaiden menetykset, suuret oikeusprosessit yhtiötä vastaan 
(Arens & Loebbecke 1994, 50). Boynton & Keli luettelevat edellisten lisäksi esimerkkeinä esim. negatiiviset trendit 
tunnusluvuissa, merkittävät yrityksen sisäiset ongelmat kuten liiallinen riippuvuus yhdestä tai muutamasta toimituk
sesta tai kannattamattomat pitkäaikaiset sopimukset
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hetkellä ja johdon arvion tulevaisuudesta. Jokaisen tilinpäätöksen lukijan tulee viime kädessä 

tehdä annetun tiedon perusteella omat arvionsa yrityksen tulevaisuudesta.234 Tilintarkastajalla 

on toki usein hyvät edellytykset ottaa kantaa tulevaisuuteen: hän tietää tarkastettavasta 

yhtiöstä aika paljon ja muista alan yhtiöistä enemmän kuin tarkastettavan yrityksen johto, 

mutta toinen asia on se, missä näitä tilintarkastajan näkemyksiä yrityksen tulevaisuudesta 

tulisi esittää. Jos toimintakertomuksessa on maininta tulevaisuuden näkymistä, tilintarkastaja 

voi antaa mielipiteensä sen sisällöstä kun sitä laaditaan 235 Osakeyhtiö-, tilintarkastus- ja 

kirjanpitolain sanamuotojen mukaan tilintarkastajan tulee arvioida, annetaanko johdon arvi

ossa yhtiön liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana yhtiön sidosryhmien 

kannalta oikeat ja riittävät tiedot.236

Yhtiön toiminnan tappiollisuus ei sinänsä edellytä tilintarkastajaa raportoimaan havainnois

taan erityisellä tavalla. Toiminnan tappiollisuus on asia, joka käy ilmi tilinpäätöksestä. Tilin

tarkastaja voi kuitenkin korostaa yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen kehitystä antamalla 

lisätietoja etenkin pitkään tappiota tuottaneen yhteisön kohdalla, vaikka tilinpäätös sinänsä 

olisi lainmukainen. Tässä yhteydessä tulee korostaa sitä, että tilintarkastuslain mukainen 

lisätietojen antaminen on harkinnanvaraista, mikä edellyttää yhtiön tilanteen ja tilinpäätös

tietojen kokonaisarviointia.237

Merkittävä epävarmuus

Tilintarkastajan tulee harkita lisätiedon antamista myös silloin, kun yhtiön toimintaan liittyy 

merkittävä epävarmuus (significant uncertainty), joka ei kuitenkaan (välttämättä) vaikuta 

jatkuvuuden arviointiin.238 Tällaisen merkittävän epävarmuuden toteutuminen on riippuvainen 

sellaisista tulevista tapahtumista, joihin yhtiö ei itse voi vaikuttaa. Tällainen tulevaisuuden 

epävarma tapahtuma voi olla esimerkiksi yhtiötä vastaan nostettu kanne, joka saattaa johtaa 

suuriinkin korvauksiin.

Tilintarkastajan tulee harkita epävarmuuden mainitsemista kertomuksessaan, vaikka siitä 

olisikin maininta esimerkiksi liitetiedoissa, jos hän katsoo, että tapahtuman on todennäköinen

234 Vänskä 1995, 19
235 Helenius 1994, 280
236 Osakeyhtiölaki 11 luku 9 § 5 mom ; Tilintarkastuslaki 19 § 1 mom. 2. kohta; Kirjanpitolain 9 § 2 mom.
237 Lisätietojen antamisessa tulee kiinnittää huomio siihen, mikä merkitys lisätiedon antamisella on yhtiökokouksen 
kannalta. Lisätieto tulee antaa tilanteessa, jossa sillä on todellinen informaatioarvo eli se on yhtiökokouksen 
päätöksenteossa tarpeellinen. Tilinpäätöksestä sellaisenaan ilmikäyvien tietojen, kuten esim toimintakertomustietojen 
toistaminen voidaan yleensä katsoa tarpeettomaksi. (Riistämä 1994, 280)
238 Lydman 1995b, 420-421
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ja merkittävä. Ottamalla asian esille kertomuksessaan tilintarkastaja informoi tilinpäätöksen 

lukijoita kiinnittämään erityistä huomiota ko. seikkaan.239

Erityislainsäädännön vaatimukset

Erityislainsäädäntö voi velvoittaa tilintarkastajaa antamaan lausunnon kertomuksessaan 

joistakin tietyistä asioista. Tälläinen on esimerkiksi jo neljännessä luvussa käsitelty arvo

paperimarkkinalain mukainen vaatimus osavuosikatsauksia koskevasta lausunnosta. Toinen 

esimerkki on säätiölain vaatimus, että sen lisäksi, mitä tilintarkastuslaissa säädetään, 

tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää erityinen lausuma siitä onko säätiön varat asianmukai

sesti sijoitettu, onko säätiön toimielimien jäsenille suoritettuja palkkoita pidettävä kohtuulli

sina: sekä siitä, antavatko säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot 

säätiön toiminnasta.240

Tilinpäätöstietojen selventäminen tai korostaminen

Joissakin tilanteissa tilintarkastaja haluaa selventää tai korostaa jo tilinpäätöksessä olevaa 

seikkaa, vaikka hän antaakin muuten vakiomuotoisen kertomuksen241 Tilintarkastaja voi 

haluta myös korostaa jotakin tilikauden tai tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen tapahtu

nutta seikkaa, joka hänen mielestään on tarpeellista saattaa yhtiökokouksen tietoon, mutta 

jota ei ole otettu huomioon tilinpäätöksessä. Tällainen tilanne voi koskea esimerkiksi hallituk

sen voitonjakoesitystä: Se on ollut annettaessa lainmukainen, mutta tilanne on voinut muuttua 

ehdotuksen tekemisen ja tilinpäätöksen allekijoittamisen jälkeen siten, että ehdotus ei enää 

olekaan lainmukainen. Tällaisessa tilanteessa tilintarkastajan tulee ottaa kantaa kerto

muksessaan. Hän voi todeta, että “hallituksen esitys tuloksen/taseen mukaisen vapaan oman 

pääoman käsittelystä ei ole osakeyhtiölain mukainen”. Mutta jos tilanne on edellä esitetyn 

kaltainen tilintarkastajan olisi parempi todeta esimerkiksi: “hallituksen esitys tuloksen/taseen 

mukaisen vapaan oman pääoman käsittelystä ei ole edellä esitetyin perusteluin enää 

osakeyhtiölain mukainen”, jolloin lausuntokappaletta edeltää asiaa selittävä kappale. Toinen 

mahdollisuus voisi olla lausua tuloksen käsittelystä vakiomuotoisesti ja antaa erillinen 

lisätietokappale lausuntokappaleen jälkeen, jossa tuodaan yhtiökokouksen tietoon ne seikat, 

jotka sen tulisi tilintarkastajan mielestä ottaa huomioon tehdessään tuloksen käsittelyä 

koskevaa päätöstä.242

239 Arens & Loebbecke 1994, 49; Boynton & Kell 1996, 769-770
240 Säätiölaki 12 § 4 momentti
241 Arens & Loebbecke 1994, 51; Boynton & Keli 1996, 773
242 Lydman 1995b, 421



89

Työnjako tilintarkastajien kesken

Käytännössä työnjakoa tilintarkastajien kesken tapahtuu ns. yhteisten toimeksiantojen lisäksi 

esimerkiksi tilanteissa, joissa tytäryhtiön tilintarkastuksen on suorittanut toinen tilintarkastaja 

kuin emoyhtiön tilintarkastuksen.243 Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi kan

sainvälisen moniala yrityksen tarkastamisessa.

Arensin ja Loebbecken mukaan tilintarkastajalla on tällaisessa tilanteessa kolme raportointi- 

vaihtoehtoa: Ensimmäinen on se, ettei hän totea kertomuksessaan mitään siitä, että osan 

tarkastuksessa on suorittanut joku muu. Tällainen on mahdollista silloin kun ei ole ilmennyt 

mitään syytä huomautuksien tekemiseen ja toinen tarkastaja on tunnettu tai esimerkiksi 

samaan kansainväliseen tilintarkastusyhteisöön kuuluva, kuten varsin usein tämän kaltaisissa 

tilanteissa onkin; silloin ei katsota tarpeelliseksi todeta kertomuksessa, että tytäryhtiön 

tarkastuksen on suorittanut tilintarkastusyhteisön tytäryhtiön kotimaassa toimiva toimisto. 

Toinen raportointivaihtoehto on se, että tilintarkastaja kertoo tilintarkastuskertomuksessaan 

miltä osin tarkastuksen on suorittanut toinen tarkastaja. Työnjaosta voidaan kertoa kerto

muksen johdantokappaleessa tai erillisessä lisätietokappaleessa; yleisesti tapana on kertoa jo 

johdantokappaleessa. Tilintarkastajan kolmas raportointivaihtoehto tai -tilanne on se, että jos 

hän ei jostain syytä voi luottaa toisen tarkastajan työn laatuun eikä siten halua ottaa vastuuta 

toisen tekemän työn johdosta, joutuu kertomuksen kiijoittava tilintarkastaja toteamaan 

ehdollisen tai avoimen lausuman toisen tarkastajan työn osalta.244

Laskentaperiaatteissa tapahtuneen muutoksen vaikutus vertailukelpoisuuteen

Tilinpäätöksen laatimisessa tulisi noudattaa jatkuvasti samoja laskentaperiaatteita, jotta tili

kausien vertailukelpoisuus säilyisi. Tilintarkastajan tulee varmistua siitä, ettei laskentaperi

aatteita ole muutettu tilikauden aikana tai että laskentaperiaatteissa tai niiden soveltamisessa 

tapahtunut muutos ei vaikuta olennaisesti tilinpäätösinformaatioon. Tilintarkastaja on siis 

varmistuttava kahdesta toisiinsa liittyvästä asiasta: ensinnäkin siitä, onko kerran valittuja 

lasketaperiaatteita noudatettu (menettely tapojen jatkuvuus eli consistency) ja toisaalta siitä, 

että vertailtavuus säilyy (comparability). Mikäli tälläinen -sinänsä lainmukainen- muutos on 

tapahtunut ja sen vaikutus on olennainen, tulee tilintarkastajan harkita lisätietokappaleen 

antamista tilinpäätöksessä jo annetun tiedon lisäksi tai korostamiseksi. Mikäli tilinpäätöksestä

243 Tilintarkastuslain 13 § 2 momentin mukaan konsernin tytäryrityksenä olevan yhteisön tilintarkastajaksi on valit
tava vähintään yksi emoyrityksenä olevan yhteisön tai säätiö tilintarkastaja ellei tästä pääsäännöstä ole perusteltua 
syytä poiketa
244 Arens & Loebbecke 1995, 51-52
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puutuu maininta laskentaperiaatteiden muutoksesta kokonaan, on tilintarkastajan velvollisuus 

mainita siitä tilintarkastuskertomuksessaan. Tällöin kysymyksessä on kuitenkin tilinpäätöstie

tojen täydentäminen, eikä lisätieto 245

Tilinpäätöksen laatimista koskevista säännöksistä poikkeaminen

Tilinpäätöksen laatimista koskevista säännöksistä ja määräyksistä poikkeaminen voi olla 

mahdollista vain poikkeustilanteessa erityisistä syistä. Poikkeaminen ei siis välttämättä 

edellytä kielteisen lausuman antamista tilinpäätöksen vahvistamiskelpoisuudesta, mutta 

poikkeaminen ja sen syyt on selostettava tilintarkastuskertomuksessa, joka käytännössä 

yleensä tapahtuu lisätietokappaleessa.246

6.2.2 Tilanteet, joilla on vaikutus tilintarkastuslain edellyttämiin lausuntoihin

On tärkeää tiedostaa vakiomuodosta poikkeamista vaativien tilanteiden ja toisaalta eri rapor- 

tointivaihtoehtojen väliset suhteet sekä olennaisuuden periaate mietittäessä vakiomuotoisesta 

tilintarkastuskertomuksesta poikkeamista. Ensinnäkin on todettava, että puutteen tai virheen 

täytyy olla olennainen, jotta poikkeaminen vakiomuotoisesta kertomuksesta olisi perusteltua. 

Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi kolme vaihtoehtoa vakiomuodosta poikkeaville kerto

muksille, jonka jälkeen tarkastellaan tarkemmin niitä tilanteita, joissa vakiomuodosta tulisi 

poiketa ja mitä lausumia niissä tulisi käyttää.

Ehdollisen lausuman (qualified opinion) sisältävä kertomus on vakiomuotoinen muutoin paitsi 

tietyltä osin tai tietyin edellytyksin; ehdolliseen lausumaan voi johtaa mikä tahansa kolmesta 

poikkeamiseen edellyttävästä syystä. Kielteinen lausuma tulee antaa vain tilanteissa, joissa 

tilintarkastajan mielestä tilinpäätös on kokonaisuudessaan olennaisesti väärin tai harhaanjoh

tava, eikä anna oikeita ja riittäviä tietoja, eikä siten ole laadittu voimassa olevien säännösten 

mukaisesti. Toinen vaihtoehto, jossa kielteinen lausuma voi tulla kyseeseen on silloin, kun 

tilintarkastaja ja yritysjohto ovat erimielisiä tilinpäätökseen liittyvistä seikoista. Kielteisen 

lausuman tilanteessa tilintarkastajan lausuma on osaan tai kaikkiin pakollisiin lausumiin 

nähden kielteinen. Avoimen lausuman tilintarkastaja antaa lähinnä tilanteessa, jossa hän ei 

syystä tai toisesta voi ottaa kantaa ja jättää lausuman avoimeksi. Tämä on yleensä seurausta 

siitä, ettei hän ole voinut suorittaa tarkastustaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti247

245 Lydman 1995b, 422
246 Lydman 1995b, 422; Arens & Loebbecke 1995, 50
24 Arens & Loebbecke 1995, 38-39
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Tilinpäätös ei ole kirjanpitolain tai muiden säännösten mukainen

Tilanteessa, jossa tilinpäätöstä ei ole laadittu kiijanpitolain ja tilinpäätöksen laadintaa koske

vien muiden säännösten mukaisesti tilintarkastajalla on raportoinnissaan kaksi vaihtoehtoa: 

hänen täytyy kertomuksessaan antaa joko ehdollinen tai kielteinen lausuma, riippuen asian 

olennaisuudesta. Lausuman tulee sisältää poikkeamisen selkeä määrittely, mistä on poikettu ja 

mikä poikkeaman vaikutus on. Yleensä lausumaan liittyy edellä käsitelty lisätiedon antaminen: 

tilintarkastaja antaa pakollisista lausumista ehdollisen tai kielteisen lausuman ja lisätieto- 

kappaleessa lisäinformaatiota.248 Näin varsinkin ehdollisen lausuman yhteydessä, jolloin hän 

voi tarkentaa niitä seikkoja, joiden osalta tilinpäätöksen laadinnassa ei ole noudatettu sään

nöksiä, mutta kertomuksessa sanotuin ehdoin voidaan pakolliset lausumat antaa ilman muita 

varauksia.

Kielteinen pakollinen lausuma tulee kysymykseen silloin, kun tilintarkastaja ei katso voivansa 

tuoda riittävästi esiin tilinpäätösinformaaton harhaanjohtavuutta tai epätäydellisyyttä anta

malla mitään muuta lausumaa, eli lähinnä ehdollista lausumaa 249 Yleensä tilanne on kuitenkin 

se, että jos tilintarkastaja tarkastustaan suorittaessaan havaitsee, ettei tilinpäätöstä ole laadittu 

vaadittavien lakien ja säännösten mukaisesti, se koijataan ennen tilintarkastuskertomuksen 

antamista ja siten edellä käsitellyt lausumat ovat varsin harvinaisia.

Tilintarkastusta ei ole voitu suorittaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti

Syyt siihen ettei tarkastusta ole voitu suorittaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti jakautu

vat kahteen ryhmään: tilintarkastusta ei ole voitu suorittaa hyvän tilintarkastustavan edellyttä

mässä laajuudessa ja tilanteeseen, jossa tilintarkastaja ei ole riippumaton. Se, ettei tilintarkas

tusta ole voitu suorittaa riittävässä laajuudessa250 voi johtua, joko tarkastettavasta asiakkaasta 

tai se voi olla molemmista osapuolista riippumaton.251 Riippumattomuuden menettäminen 

voidaan puolestaan katsoa tilintarkastajan vastuulla olevaksi tekijäksi eli jos hän menettää 

sen, on hän siitä vastuullinen.

Tilintarkastajan tulee antaa avoin pakollinen lausuma silloin, jos hän ei ole voinut noudattaa 

hyvää tilintarkastustapaa siinä määrin olennaisesti, että hän olisi pystynyt keräämään riittä

248 näin myös Arens & Loebbecke 1995, 43-48
249 Lydman 1995b, 422
250 englanninkielinen vastaava termi on “auditor 's scope has been restricted”
251 Kiijoittaja lähtee oletuksesta, että tilintarkastaja tekee sen mikä hänen tulisikin tehdä, eli riittävän laajuuden 
saavuttamisen estyminen ei johtuisi tilintarkastajan “laiskuudesta”.
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västi aineistoa antaakseen pakolliset lausumat. Tarkastettava yritys voi joskus edellyttää tilin

tarkastajalta tarkastusta, joka ei ole hyvän tilintarkastustavan mukainen esimerkiksi niin, että 

toimeksiannossa ei sallita tilintarkastajalta jotakin tiettyä tarkastustoimenpidettä, jota hän 

pitäisi tarpeellisena. Yritysjohto voi jossakin tilanteessa pyrkiä myös vaikeuttamaan tilintar

kastajan työtä muullakin tavoin vaikeuttamalla tilintarkastajan mahdollisuuksia saada halua

maansa informaatiota käyttöönsä. Tälläisessa tilanteessa tilintarkastaja ei ole oikeastaan 

muuta vaihtoehtoa kuin antaa avoin lausuma, koska hän ei voi ottaa kantaa sellaiseen, mitä 

hän ei ole tarkastanut.

Joskus hyvää tilintarkastustapaa ei ole voitu noudattaa olosuhteista johtuen: tilintarkastaja ei 

esimerkiksi ole pystynyt osallistumaan tilinpäätöspäivän fyysiseen inventointiin tai hänet on 

valittu tehtäväänsä myöhemmin, esimerkiksi vasta tilikauden päättymisen jälkeen, jolloin 

tilinpäätöspäivään liittyvät fyysiset täsmäytykset ovat mahdottomia. Syynä voi olla myös 

tarkastettavan yhtiön kirjanpitomateriaalin tai laskentajärjestelmien riittämättömyys. Tilintar

kastaja pyrkii tietystikin etsimään vaihtoehtoisen tarkastustavan kerätäkseen siinä määrin 

tarkastusmateriaalia, että hän kykenisi antamaan vakiomuotoisen pakollisen lausuman.252 Jos 

tilintarkastaja kuitenkin joutuu poikkeamaan vakiomuotoisista lausumista on todennäköistä, 

että hän päätyy tämän kaltaisten syiden ollessa kyseessä ehdolliseen lausumaan253

Jos hyvää tilintarkastustapaa on voitu noudattaa siinä määrin vaillinaisesti, että tilintarkastajan 

on annettava joko ehdollinen tai avoin pakollinen lausuma, hänen tulee antaa kertomukses

saan selvitys rajoituksista ja kuvata rajoitteiden vaikutusta tilinpäätösinformaatioon verrattuna 

tilanteeseen, ettei rajoitteita olisi ollut.254

Tilanteessa, jossa tilintarkastaja katsoo, että hänen riippumattomuutensa on olennaisesti 

vaarantunut eli hän ei ole pystynyt täyttämään riippumattomuuden edellytyksiä on hänen 

annettava avoin lausuma, vaikka tilintarkastus sinänsä olisi suoritettu hyvän tilintarkastus

tavan edellyttämässä laajuudessa. Jos tilintarkastaja on menettänyt riippumattomuutensa hän 

ei voi ottaa kantaa pakollisiin lausumiin, vaan hänen on kertomuksessaan vain todettava, ettei 

hän ole riippumaton ja siten hän ei voi antaa lausuntoaan. Tällöin on kyseessä ns. yhden 

kappaleen kertomus255

252 Lydman 1995b, 422
253 Arens & Loebbecke 1995, 43
254 Lydman 1995b, 422
255 Arens & Loebbecke 1995, 46
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Johto ja tilintarkastaja ovat erimielisiä

Tilintarkastaja voi olla johdon kanssa erimieltä valituista laskentaperiaatteista, niiden sovelta

misesta taikka tilinpäätösinformaation riittävyydestä. Mikäli erimielisyydet koskevat olennai

sia seikkoja, tulee tilintarkastajan antaa joko ehdollinen tai kielteinen lausuma 256 Lähtökoh

taisesti tällaisia tilanteita pyritään välttämään puolin ja toisin. Yritysjohto ja tilintarkastaja 

pyrkivät löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun ongelmiin ennen tilintarkas

tuskertomuksen antamista, jotta vakiomuodosta poikkeamisesta vältyttäisiin. Voi kuitenkin 

käydä niin, ettei yritysjohto suostu muuttamaan tilinpäätösinformaatiotaan sellaiseksi kuin 

tilintarkastaja vaatii ja silloin tilintarkastajalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin antaa ehdolli

nen tai kielteinen lausuma tilinpäätöksen vahvistamisesta. Käytännössä tämän kaltaisia 

tilanteita on todella harvoin.

7.0 Haastattelututkimus

7.1 Haastattelututkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmän valinta

Tutkielman teoriaosassa on tutkittu varsin yksityiskohtaisesti sekä odotuskuilua että tilintar

kastuskertomusta; yksityiskohtaisen tarkastelun tavoitteena on ollut antaa lukijalle mahdolli

simman tarkka käsitys siitä mihin kokonaisuuteen työn ongelma-alue nivoutuu. Teoriaosan 

kahdessa viimeisessä luvussa, viidennessä ja kuudennessa luvussa, on tarkasteltu KHT- 

yhdistyksen tilintarkastuskertomusmallia ja tilanteita, jolloin vakiomuotoinen tilintarkastus

kertomus ei enää riitä, ja tilintarkastaja joutuu poikkeamaan vakiomuotoisesta kertomuksesta. 

Koska juuri vakiomuotoinen kertomus on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä, on hyvä 

tietää mistä KHT-yhdistyksen mallissa oikein on kysymys ja mitä se tarkoittaa. Lisäksi 

kirjoittaja on katsonut tärkeäksi tuntea ne perustilanteet, jolloin vakiomuodosta tulee poiketa, 

jotta saataisiin kattava taustainformaatio empiiriaosan tarkastelua varten, kun kartoitetaan 

mm. sidosryhmien mielipiteitä vakiomuodosta poikkeamisen merkityksellisyydestä.

Tutkielman empiirisen osan tavoitteena on ensinnäkin hahmottaa odostuskuilua selvittämällä 

miten eri sidosryhmät määrittävät tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen merkityksen 

ja hyödyllisyyden omalta kannaltaan sekä avoimen “miten kehittäisitte tilintarkastusta ja tilin

tarkastuskertomusta” -kysymyksen avulla kartoittaa niitä ongelmia ja toiveita, jotka sidos

ryhmät näkevät tärkeimmiksi oman toimintansa kannalta. Toisena tavoitteena on selvittää 

mitä vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus ja toisaalta siitä poikkeaminen eri sidosryhmien

256 Lydman 1995b, 423
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kannalta tarkoittavat. Kolmantena tavoitteena on kartoittaa sidosryhmien mielipiteitä uudesta 

tilintarkastuskertomuksesta: siitä onko uudesta mallista ollut apua odotuskuilun pieneniäjänä 

ja miten he mahdollisesti haluaisivat kehittää tilintarkastuskertomusta edelleen.

Huomioiden empiirisen tutkimuksen tavoitteet ja niiden asettamat vaatimukset, on tutkimus 

suoritettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Kvalitatiiviset menetelmät antavat mahdollisuuden 

tarkastella asioiden välisiä suhteita ja yhteyksiä heikkojenkin “vihjeiden” perusteella, koska 

niillä työskenneltäessä tutkimusaiheena ovat tajunnan sisäiset kategoriat eli esimerkiksi ihmis

ten aikomukset, kokemukset ja arvostukset 257 Odotuskuilu-ongelmassa on nimenomaan 

kysymyksessä tilintarkastajien ja tilinpäätösten hyväksikäyttäjien mielipiteet, toiveet ja arvos

tukset.

Tutkimusmenelmäksi on valittu puolistrukturoimaton, suunnattu haastattelu.258 Haastattelu

tutkimus on valittu asiantuntija periaatteen valossa, jolloin vastauksia ongelmiin haetaan 

parhailta asiantuntijoilta heidän tietojen, mielipiteiden, asenteiden ja arvojen selvittämisen 

avulla.259 Haastattelututkimus on valittu myös siksi, että tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää 

kaikenkattavia, yleisiä lainalaisuuksia, vaan tuoda syvyyttä jo tehtyihin kyselylomaketutki- 

muksiin260, jolloin tämän tutkimuksen ote on enemmänkin eksploratiivinen poikkileikkaus- 

tutkimus odotuskuilun nykytilanteesta Suomessa. Puolistrukturoimaton menetelmä on valittu 

siksi, että saman aikaisesti tutkimukseen on haluttu saada mahdollisimman syvältäleikkaava 

ote ja siten haastetteluiden annin maksimoimiseksi on haastateltaville lähetetty etukäteen 

kiije, jossa heille on kerrottu haastattelun aihepiirit etukäteen, jotta he voisivat valmistautua 

haastatteluihin. Koska tilintarkastuskertomus ja odotuskuilu -ongelma ei ole yksittäinen, 

selkeästi määriteltävä ongelma, vaan mielumminkin monesta toisiinsa vaikuttavasta eri osa

tekijästä muodostuva asiavyyhti, on puolistrukturoimaton suunnattu haastattelu, jossa melko 

valmiiksi muovattujen osakysymysten, mutta vapaan haastattelun kulun avulla pyritään saa

maan tietoa jostakin tietystä aiheesta, katsottu parhaimmaksi tavaksi suorittaa empiirinen 

tutkimus.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on aineiston teoreettinen edustavuus, eli aineis

tossa tulee olla esillä tutkimusongelman karmalta olennaiset piirteet261 Tästä johtuen on haas

257 Laaksovirta 1987, 61
258 Grönfors 1985, 105; Jyrinki 1977, 8
259 Uusitalo 1991, 90-93
260 sekä Viitasen että Voutilaisen tutkimukset ovat olleet kyselylomaketutkimuksia
261 Uusitalo 1991,80
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tateltavat valittu rakennepainotteista harkinnanvarainen näyte -periaatetta noudattaen: heidän 

valinnassaan on merkinnyt heidän väliset erityiset suhteet, tässä tapauksesta se, että he kuulu

vat tilintarkastuksen sidosryhmiin262 Haastateltaviksi on valittu kaksi jokaisesta “pääsidos- 

ryhmästä” sekä keskuskauppakamarin edustaja. Haastateltavat edustavat tilintarkastajia, 

talousjohtajia, sijoitusanalyytikkoja, jotka puolestaan välillisesti edustavat osakkeenomistajia, 

pankin ja takuulaitoksen johtajia, julkisen sanan edustajia sekä keskuskauppakamaria263

7.2 Kysymysten laatiminen ja aineiston luotettavuus

Kysymysten laadinnassa on lähdetty liikkeelle kahdesta perustekijästä: Kysymysten huolelli

sesta valmistelusta, jotta varmistutaan siitä, että ne kysyvät sitä, mitä tutkija haluaa ja siitä 

lähtökohdasta, että kun tutkitaan eri sidosryhmien mielipiteitä -eli samaa asiaa tarkastellaan 

eri näkökulmista- eivät kysymykset voi olla täsmälleen samoja kaikille sidosryhmille, vaan 

niiden laadinnassa tulee ottaa huomioon kulloinkin haastateltava sidosryhmä ja sen näkö

kulma, jotta kysymyksillä todella mitataan sitä mitä on tarkoitus.

Kuten edellä on mainittu haastateltaville lähetettiin etukäteen kiije, jossa heille kerrottiin 

kuuden kysymyksen avulla haastattelun painopistealueet ja perusongelmat joihin haetaan 

vastauksia. Alla olevat kysymykset ovat tilintarkastajille lähetetystä kiijeestä eli niillä on kar

toitettu tilintarkastajien näkemyksiä ongelma-alueeseen.

• Miten määritätte tilintarkastajien ja tilintarkastuskertomuksen aseman ja merkityk
sen yrityksen ja sen sidosryhmien kannalta? Miten eri sidosryhmät käskyksenne 
mukaan määrittelevät ne?

• Uskotteko, että tilintarkastuskertomuksesta on hyötyä sidosryhmille niiden teh
dessä yritystä koskevia päätöksiä.

• Mielipiteenne uudesta tilintarkastuskertomusmallista.

• Mitä vakiomuotoinen / puhdas kertomus mielestänne merkitsee?

• Vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta poikkeamisen merkityksellisyys.

• Miten kehittäisitte tilintarkastusta ja tilintarkastuskertomusta?

Kysymykset on laadittu niin, että kaksi ensimmäistä ja viimeinen kysymys pyrkivät selvittä

mään odotuskuilua ja kolme muuta kysymystä uutta tilintarkastuskertomusmallia, siitä

262 Jyrinki 1977, 29-33
263 Toistuvista yrityksistä huolimatta verohallinnon edustajaa ei saatu haastateltavaksi, joko kiireestä tai halutto
muudesta antaa lausuntoa johtuen; joten siltä osin kiijoittaja valittaa tapahtunutta, sillä verottajan näkökulma olisi 
ollut hyvä saada mukaan tutkimukseen.
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poikkeamista ja uuden mallin vaikutuksia odotuskuiluun. Kahden ensimmäisen kysymyksen 

muoto vaihtelee riippuen haastateltavasta sidosryhmästä, mutta neljä viimeistä ovat aina 

saman muotoisia. Liitteessä 5 on ensin tilintarkastajille suunnattu kirje, joka vastaa myös 

muille sidosryhmille lähetettyä kirjettä kahta ensimmäistä kysymystä lukuunottamatta. Liit

teen seuraavilla sivuilla esitetään eri sidosryhmille suunnatut kysymykset, sekä täsmentävät 

kysymykset, joita on tarpeen mukaan esitetty haastatteluiden kuluessa.

Empiirisen tutkimuksen aineisto on luotettavaa, kun se on sekä reliaabelia että validia. Mit

tauksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen ei-sattumanvaraisuuttta eli toistettavuutta. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä raliabiliteetti on ymmärrettävissä mielumminkin vaati

mukseksi analyysin toistettavuudesta264 Tutkimuksen reliabiliteettia on pyritty kasvattamaan 

sillä, että tutkija on tehnyt itse kaikki haastattelut, jolla pyrittiin varmistamaan kysymysten 

oikeinymmärrys lisäkysymyksiä ja tarkennuksia tekemällä. Toistettavuutta pyrittiin lisäksi 

kasvattamaan haastatteluiden nauhoittamisella.

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata ja ilmaista juuri sitä mitä sen on tarkoituskin 

mitata. Puutteellinen validiteetti ilmenee siten, että empiiriset havainnot kohdistuvat sivuun 

siitä asiasta, mitä tutkijan oli alunperin tarkoitus mitata. Periaatteessa validiteetti on täydelli

nen silloin kun empiiriset havainnot ja teoreettinen määritelmä ovat yhtäpitävät. Arvioitaessa 

haastattelututkimuksen validiteettia on yhtenä perusongelmana se, että vastaajilla on usein 

taipumus antaa sellaisia vastauksia kuin hän olettaa haastattelijan haluavan, sekä vastauksia, 

jotka hän kokee sosiaalisesti omaan asemaansa nähden hyväksyttäviksi.265 Haastattelututki

musta tehtäessä aineisto on ulkoisesti validia silloin, kun haastateltava on antanut 

totuudenmukaisia tietoja kyseisistä asioista. Tavallisin tapa varmistua vastausten totuuden

mukaisuudesta on verrata eri haastateltavilta samasta asiasta saatuja tietoja, johon tässäkin 

tutkimuksessa on pyritty haastattelemalla kahta ihmistä kustakin sidosryhmästä.266 Kvalitatii

visen tutkimuksen yhteydessä on luontevaa puhua analyysin arvioitavuudesta eli siitä että 

lukijan mahdollista seurata tutkijan päättelyä.267 Tutkimustulokset on siksi pyritty raportoi

maan siten, että lukijan olisi helppo seurata tutkijan päättelyä.

Tutkimuksen kokonaisluotettavuus on pyritty saamaan mahdollisimman hyväksi kiinnittä

mällä huomiota edellä esitetyllä tavalla sekä mittaamisen raliaabelisuuteen ja valoisuuteen

264 Uusitalo 1991, 84
265 Jyrinki 1977, 129-130
266 Grönfors 1985, 174
267 Grönfors 1985, 173-179; Uusitalo 1991, 82-85
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että aineiston ulkoiseen luotettavuuteen eli siihen, että tutkittu näyte edustaa perusjoukkoa, 

johon on pyritty rakennepainotteista harkinnanvarainen näyte -periaatetta noudattamalla.268

7.3 Tutkimustulokset

Vastaukset käsitellään kysymys kerrallaan siten, että jokaisen sidosryhmän vastaukset eritel

lään ja lopuksi tehdään yhteenveto saaduista tuloksista. Vastaukset käsitellään anonyymeina 

tutkijan antamiin kirjaimiin viitaten; haastatellut henkilöt näkyvät lähdeluettelossa haastatte

luiden kohdalla Annetut kiijaimet eivät korreloi millään tavalla aakkosten tai haastattelu- 

ajankohdan mukaan, ne eivät myöskään kuvaa minkään asteista “arvojärjestystä”. Vastaukset 

käsitellään niin, että aina ensimmäiseksi tarkastellaan tilintarkastajien A ja В vastauksia, sen 

jälkeen talousjohtajien C ja D, sitten luotonantajien -yrityspankin yritystutkimus- ja takuulai- 

toksen johtajien- E ja F vastauksia, sen jälkeen sijoitusanalyytikkojen G ja H, sitten julkisen 

sanan edustajien I ja J sekä viimeiseksi julkisen vallan, tässä tapauksessa keskuskauppa

kamarin edustajan vastauksia, keskuskauppakamarin edustaja valittiin, jotta saataisiin 

“ulkopuolisen”, mutta asiantuntevan tahon lausunto.

7.3.1 Tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen asema ja merkitys -odotuskuilun hah
mottaminen

Tilintarkastajat ovat molemmat (luonnollisestikin) yhtä mieltä siitä, että tilintarkastuksen 

merkitys on suuri: tilintarkastuskertomus on ulkopuolisen todistus siitä, että tilinpäätös on 

oikein laadittu ja antaa oikeat ja riittävät tiedot. Molemmat tarkastajat ovat sitä mieltä, että 

ns. odotuskuilu on olemassa. Tilintarkastaja A n mukaan odotuskuilu syntyy tilanteessa, jossa 

tilintarkastus ja toisaalta yrityksen toiminta ei vastaa sitä, mitä odotettiin: taloudellisten 

katastrofien, konkurssien, kohdatessa aletaan etsimään syyllisiä. Tilintarkastaja В jatkaa sa

moilla linjoilla odotuskuilun syitä mietittäessä: hänen mukaansa odotuskuilu syntyy siitä, että 

tilintarkastajan tehtävä ymmärretään väärin ja tilintarkastajalta odotetaan enemmän kuin vain 

“todistuksen” antamista tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Varsinkin ns. pienosakkaat halu

aisivat mukaan tarkoituksenmukaisuuspohdintoja ja tulevaisuuden näkymien arviointeja. 

Nämä toiveet pohjautuvat B:n mukaan “historiaan”, aikaisemmin tilinpäätöksen informaatio 

oli huomattavasti pienempi kuin nykyään ja silloin tilintarkastuskertomuksissa oli enemmän 

kannanottoja. Toinen tähän suuntaan vaikuttava tekijä on joidenkin sidosryhmien käsitys siitä, 

että olisi olemassa vain yksi oikea tilinpäätös kuhun tilanteeseen ja tilintarkastajan tulisi sanoa 

“jumalan sana” siitä onko tilinpäätös laadittu juuri tuon yhden ja oikean tilanteen mukaan.

268 Uusitalo 1991, 86
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Tilintarkastaja A puuttuu tilintarkastuskertomuksen merkityksellisyyteen: ainoa mitä tilintar

kastaja voi ulospäin tehdä ja ainoa oikeus mikä hänellä on, on kiijoittaa kertomus. Tilintar

kastaja ei voi tehdä päätöksiä yritysjohdon puolesta, eikä hän myöskään voi kieltää johtoa 

tekemästä tiettyjä päätöksiä tai toimenpiteitä. Tilintarkastajan ainoa väylä tiedottaa asioista 

on juuri tilintarkastuskertomus, siksi A näkeekin odotuskuilun kulminoituvan tilintarkastus

kertomukseen. A ihmettelee usein esillä ollutta vaatimusta tulevaisuuden ennustamisesta: 

kaikilla on periaattessa sama tilinpäätösinformaatio käytettävissään, niin mistä vaatimukset 

sille, että tilintarkastajan tulisi antaa erityisiä arvioita tulevaisuuden tapahtumista oikein 

tulevat. A jatkaa, että useimmiten konkurssit ovat ns. likviditeetti konkursseja eli konkurs

seja, joissa rahoittajan usko loppuu ja se pistää “rahahanat” kiinni ja seurauksena on 

konkurssi. Miten tilintarkastajan odotetaan ennustavan rahoittajan uskon loppumista. Tule- 

vaisuusennusteista puhuttaessa В nostaa esille sen perusasian, että toimitusjohtaja ja hallitus 

laativat tilinpäätöksen ja lähinnä toimintakertomukseen sisältyvät tulevaisuuden ennusteet ja 

tilintarkastajan tehtävä on tarkastaa ne. B:n mielestä toimintakertomus on oikea paikka 

tulevaisuuden ennusteille; johdon esittämät ennusteet ja analyysit käydään läpi ja yleensä 

niistä ei ole tulkintoja tilintarkastuskertomuksissa, mutta tilintarkastajan tulee kuitenkin ottaa 

niihin kantaa, jos ne ovat epärealistisia.

Talousjohtajien käsitykset tilintarkastajien ja tilintarkastuskertomuksen asemasta ovat varsin 

yhtenevät niin toistensa kuin tilintarkastajien käsityksen kanssa: tilintarkastaja nähdään ulkois

ten sidosryhmien intressien turvaajaksi. Talousjohtaja D:n mukaan tilintarkastaja toimii 

osakkeenomistajien toimeksiannosta ja valvoo heidän intressejään sekä raportoi ensisijaisesti 

heille. Muut sidosryhmät eivät välttämättä aina ymmärrä tätä peruslähtökohtaa ja odottavat 

tilintarkastajilta enemmän. Tilintarkastajalla on avoin valtakirja yhtiökokoukselta ja siten 

tilintarkastajat määräävät mitä he haluavat tarkastaa ja yrityksen edustajien tulee auttaa heitä 

parhaansa mukaan. Tilintarkastajalla ja toimivalla johdolla on ensijaisesti yhtenevät tavoitteet: 

oikeiden ja riittävien tietojen antaminen. D:n mielestä tilintarkastajiin kohdistuu monenlaisia, 

epärealistiakin odotuksia, jotka perustuvat näkemykseen, että tilintarkastajilla olisi “jumalai

nen tietämys” yrityksen asioista (mielenkiintoista huomata, että tilintarkastajat ja talousjohtaja 

viittaavat samaan termiin puhuttaessa tilintarkastajiin kohdistuvista odotuksista) ja tilintarkas

tajalla olisi aina hallussaan oikeat ratkaisut, jolloin sitä tosiasiaa, että tilintarkastajalla on 

käytettävissään samat tiedot kuin muillakin, ei tiedosteta. D:n käsityksen mukaan rahoittajilla 

on suurimmat odotukset tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomusinformaation suhteen; viime
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vuosina tapahtuneet konkurssitapaukset ovat hänen mielestään osaltaan ruokkineet rahoit

tajien kasvaneita vaatimuksia.

Talousjohtaja C:n mielestä tilintarkastuksesta ei sinänsä ole hyötyä yrityksen toiminnalle ja 

hän kritisoikin kovalla kädellä tilintarkastustoimistojen johtamistapoja sanoen, että niitä 

johdetaan liian yksioikoisesti. Hänen mukaansa tilintarkastuksen anti on olla yrityksen anta

man tilinpäätösinformaation laatusertifikaattina ja tähän liittyy läheisesti tilintarkastus- 

toimistojen luotettavuus, laatu ja imago. Globaalilla yrityksellä täytyy olla tarkastajana yksi 

ns. kuudesta suuresta tilintarkastustoimistosta, jotta sen kansainvälisesti julkaisemalla tilin

päätösinformaatiolla olisi luotettavuutta. C:n mukaan odotuskuilu on odotusarvoasi: Jos 

yritykselle on annettu puhtaat paperit ja vain puolen vuoden kuluttua se menee konkurssiin 

herää sijoittajalla kysymys miten se on mahdollista. Mitä oikein on tarkastettu? Onko asiat 

vain muodollisesti kunnossa, mutta niiden todellinen laita on tainnut jäädä tarkastamatta.

Luotonantaja-kategoriaan sisällytetyt yrityspankin yritystutkimuksen johtajan ja valtiontakuu- 

keskuksen pk-osaston osastonjohtajan näkökulmat ovat lähtökohtaisesti hieman erilaiset: 

toisaalta rahoittajan ja toisaalta takuuden myöntäjän, mutta kirjoittaja katsoo, että nämä 

molemmat voidaan siitä huolimatta käsitellä luotonantajina. Luotonantajat ovat molemmat 

sitä mieltä, että tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen päämerkitys on luottamuksen 

lisääminen tilinpäätökseen: kun tilinpäätös on tilintarkastettu voidaan ainakin perusasioiden 

katsoa olevan kunnossa. Tilintarkastamattomat luvut ovat “vain” lukuja, eikä niiden luotetta

vuudelle ole perusteita. Luotonantaja E:en mielestä luotettavuuteen liittyy myös se kuka 

tarkastuksen on tehnyt.

Luotonantaja E katsoo, ettei heidän ja tilintarkastajien työn välillä välttämättä ole olemassa 

odotuskuilua, koska he tietävät miten paljon työtä tilintarkastukseen kuuluu ja heillä on hyvä 

käsitys siitä, mitä tilintarkastaja tekee ja mitä hän taas toisaalta ei tee. F:n mielestä odotus- 

kuilu -keskustelun syynä on ollut osaltaan se, että aikaisemmin oli vallalla sokea luottamus 

tilinpäätöksiin ja tilintarkastukseen ja toisaalta se, että tilintarkastajat eivät välttämättä ole 

tunteneet tarpeeksi vastuuta toiminnastaan, mutta viime vuosien vaikeat ajat ovat tuoneet 

asiaan muutoksen ja odotuskuilusta on keskusteltu enemmmän.

Sijoitusanalyytikkojen näkemyksissä tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen merkityk

sellisyydestä on mielenkiintoinen ero: H:n mielestä tilintarkastuskertomuksen merkitys on 

lähinnä lisätä yrityksen tiedottamisen luotettavuutta ajatellen erityisesti syklisiä toimialoja ja
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niiden yrityksiä. G: n mielestä tilintarkastuskertomuksella on suuri merkitys, varsinkin silloin 

kun se ei ole vakiomuotoinen. Tilintarkastuskertomus luetaan (usein ensimmäisenä) läpi ja jos 

kertomuksessa ei ole mitään erityisiä mainintoja tilinpäätöstietoja voidaan pitää oikeina, eli 

kertomuksen merkitys on OK-leiman kaltainen, kun kertomus on vakiomuotoinen asiat ovat 

kunnossa. G kuitenkin korostaa, että vaikka hän puhuu kertomuksesta “leimana”, sen merki

tys on suuri.

Molemmat analyytikot ottavat esille sen peruskysymyksen, että heidän katseensa suuntautuu 

eteenpäin, kun taas tilintarkastuksen katse on pääasiassa menneisyyden tapahtumissa. Yleensä 

asiat, jotka tulevat esille tilintarkastuskertomuksessa ovat olleet markkinoiden tiedossa jo 

pidemmän aikaa, eikä kertomuksissa siten yleensä tule esille yllättäviä tietoja. Siinä mielessä 

tilintarkastuskertomuksella ei ole merkitystä analyytikkojen toiminnan kannalta.

Julkisen sanan edustajista käytetätään tässä yhteydessä termiä taloustoimittaja. Talous

toimittaja J:n käsitykset tilintarkastajan asemasta vastaavat suurelta osin lainsäädäntöä: hänen 

mielestään tilintarkastajat valvovat ensisijaisesti omistajien etua, tilintarkastaja kertoo osak

keenomistajille antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot. Tilintarkastusinstituutti on hänen 

mielestään vanhanaikainen ja jäykkä, ei-dynaaminen ja sen tulisi reagoida “äkäisemmin”. 

Hänen mielestään tilintarkastajat ovat olleet liian koskemattomia ja ovat jättäneet kertomatta 

konkurssiuhkan alla olevissa yrityksissä tarpeeksi tietoja. Hänen mielestään odotukset ja 

odotuskuilu kulminoituvat tilintarkastuskertomukseen, kun ajatellaan tiedotusvälineiden ja 

velkojien kannalta. Kertomuksessa tulisi J:n mielestään antaa kvalitatiivista tietoa kvantitatii

visen eli numeerisen tilinpäätöstiedon lisäksi. Tilintarkastajan tulisi parantaa tilinpäätöksen 

ymmärrettävyyttä ja antaa hanakammin toteamuksia mitä ja miten yhtiön toiminta on kulu

neen tilikauden aikana ollut.

Taloustoimittaja I:n mukaan hänen oma toimintansa tarkoittaa sitä, että hän välittää eteenpäin 

kohtuullisen tarkkoja tietoja siitä missä mennään. Hänen käsityksensä mukaan sekä yritys että 

tilintarkastajat pyrkivät lähtökohtaisesti antamaan oikean kuvan yrityksen toiminnasta, mutta 

liian usein totuus vaikeuksissa olevasta yrityksestä tulee esille liian myöhään. Kansainväliset 

esimerkit tilintarkastukseen liittyvistä epäselvyyksistä tai väärinkäytöksistä luovat oman 

varjonsa myös suomalaisen tilintarkastuksen uskottavuuden päälle: yritys on tilintarkastajan 

asiakas ja tilintarkastajalla ei ole halua menettää tärkeää asiakastaan, jolloin I:n mielestä voi 

helposti käydä niin, että lain sallimaa vaihteluväliä asioiden oikeasta esittämistavasta 

venytetään viimeiseen asti, jottei jouduttaisi toteamaan asiakkaan kannalta epämielyttäviä
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asioita. I n mukaan tilintarkastukseen liittyy näistä johtuva intressiristiriita: kolmas osapuoli 

haluaisi puolueetonta tarkastusta, mutta asiakassuhteen vuoksi heillä saattaa olla tietty epäilys 

“salaliittoteorian” voimassaolosta eli siitä, että yritysjohto ja tilintarkastajat toimivat toistensa 

etujen mukaisesti. Kysymys tilintarkastajan asemasta ja merkityksestä palaa aina uskottavuus- 

ja riippumattomuuskysymyksiin, jos ne eivät ole kunnossa ei tilintarkastuksella voida katsoa 

olevan suurtakaan merkitystä.

Suurimpana puutteena tilintarkastuskertomuksen osalta I pitää sitä, ettei niissä spesifioida 

vierasta pääomaa tarkemmin: minkälaista ja minkä hintaista. Tilinpäätöksessä annettavat 

tiedot eivät I:n mukaan useinkaan anna tarpeeksi tietoa siitä, minkälaista vieraspääoma tosi

asiassa on. Olisi hyvä jos tilintarkastuskertomuksessa otettaisiin kantaa siihen, onko yritystä 

kohtaamassa esimerkiksi likviditeetti ongelmat. Vieraan pääoman tarkempi erittely voisi I:n 

mielestä johtaa myös rahoittajien uskon paranemiseen yritystä kohtaan, koska silloin ne 

tietäisivät tarkemmin myös yrityksen toisista rahoituslähteistä ja riskeistä. Ongelmana tässä 

on tietysti kilpailullisten tekijöiden paljastumisriski, mutta tarkempi informaatio vieraasta 

pääomasta olisi tarpeellinen taloustoimittajienkin kannalta.

Saarikiven mukaan tilintarkastajan tehtävät löytyvät laiesta: tilintarkastaja on yksi yrityksen 

toimielimistä, sillä on omat tehtävänsä ja velvollisuutensa. Hänen mukaansa odotuskuilu 

johtuu tilintarkastajien tehtävien väärin ymmärtämisestä. Säännökset määrittävät tarkasti tilin

tarkastuksen kohteen ja laajuuden, mutta sidosryhmillä ei useinkaan ole tietoa näistä säännök

sistä ja julkishallinnon tarkastuksesta tutun tarkoituksenmukaisuustarkastuksen oletetaan 

kuuluvan myös yritysten tarkastukseen. Toinen ongelma-alue on tulevaisuuteen katsominen: 

Ulkopuolisten on vaikea ymmärtää, että tilintarkastaja on antanut vakiomuotoisen kertomuk

sen vain puoli vuotta ennen konkurssiin ajautumista. Onko tilintarkastaja toiminut väärin, vai 

mitä hänen oikeastaan pitääkään tehdä, ovat kysymyksiä, jotka nousevat sidosryhmien 

mieleen. Saarikiven mukaan sidosryhmät näkevät yleisesti ottaen tilintarkastajien tehtävät 

huomattavasti laajempina kuin tilintarkastajat ja lainsäädäntö.

7.3.2 Tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen hyödyllisyys

Molemmat tilintarkastajat ovat sitä mieltä, että tilintarkastuskertomus on erittäin hyödyllinen 

sidosryhmille, kun ne tekevät tarkastuskohteena olevasta yrityksestä päätöksiä. A: n mielestä 

sidosryhmät ymmärtävät mistä puhtaassa (vakiomuotoisessa) kertomuksessa on kysymys: 

taustalla on paljon työtä ja kertomus antaa varmuuden tilinpäätösinformaation oikeelli

suudesta. Tilintarkastaja В on samoilla linjoilla A:n kanssa: hänen mielestään kertomuksesta
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on ehdottomasti hyötyä; suurin osa annetuista kertomuksista on puhtaita, joka merkitsee, että 

tilinpäätös on oikein laadittu ja D:n käsityksen mukaan sidosryhmien mielestä se tarkoittaa, 

että tilintarkastaja voi olla yritysjohdon kanssa samaa mieltä tilinpäätökseen liittyvissä 

asioissa.

Talousjohtajat ovat varsin erimielisiä kertomuksen hyödyllisyydestä sidosryhmille niiden 

tehdessä yritystä koskevia päätöksiä. C:n ei usko, että tilintarkastuskertomuksesta olisi 

hyötyä sidosryhmille, koska se on aina ollut vakiomuotoinen. D puolestaan uskoo, että kerto

muksesta on hyötyä, varsinkin silloin kun se on vakiomuotoinen, jolloin se on signaalina siitä, 

että asiat ovat järjestyksessä. Vakiomuodosta poikkeamisella herätetään sidosryhmät 

tarkastelemaan yritystä tarkemmin, jokin ei ole ollut aivan kunnossa.

C:n mielestä tilintarkastusprosessista ei ole hyötyä yritykselle, ainoa etu minkä hän näkee on 

se, että ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastuskertomukset -edellyttäen että ne ovat puh

taita- antavat varmuuden omien sisäisten kontrollien toimivuudesta. Talousjohtaja D ei ole 

samoilla linjoilla C:n kanssa: hänen mielestään tilintarkastaja on ammattilainen ja hänellä on 

kokemusta ja näkemyksiä useammasta näkökulmasta ja yrityksestä ja voi siten olla suure

nakin apuna tarkastettavalle yritykselleen. Tilintarkastaja on yritysjohdolle objektiivinen 

keskustelukumppani ja pystyy suhteuttamaan esille tulevia asioita eri tavalla kuin yritystä 

sisältäpäin katsova yritysjohto. Tilintarkastaja voi myös auttaa erikoiskysymyksissä kuten 

koko ajan monimutkistuvassa rahoitusmaailmassa.

Luotonantajat ovat yksimielisiä siitä, että tilintarkastuskertomuksella on selvä hyöty heidän 

toimintansa kannalta ja tilintarkastuskertomus luetaan aina. E kertoo, että usein muuta infor

maatiota on käytettävissä tarpeeksi, mutta tilintarkastamattomaan informaatioon liittyy aina 

tulkintojen mahdollisuus ja tarkastamattoman informaation (luotettavuus)tasoa on pidettävä 

alhaisena. Tilintarkastuskertomuksen lukemalla voi myös verrata muista tietolähteistä saadun 

tiedon oikeellisuutta. F:n mukaan tilanne on usein sellainen, että alustava tilinpäätös on jo 

nähty ja yritystä koskevat päätökset ovat “allekirjoitusta” vailla; jos tilintarkastuskertomus on 

puhdas (vakiomuotoinen) “vilkaistaan” tilinpäätöstä ja sitten päätös lyödään lukkoon, mutta 

jos kertomus poikkeaa vakiomuodosta informaatio käydään uudelleen tarkasti läpi. Tutkijan 

muodostaman käsitystä peilataan tilintarkastajan käsitykseen: jos kertomus on vakiomuo

toinen asioiden oletetaan olevan kunnossa.
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Molemmat sijoitusanalyytikot näkevät tilintarkastuskertomuksen hyödyllisyyden suureksi 

tilinpäätösinformaation oikeellisuuden varmistajana. Kertomus on ulkopuolisen vahvistus 

siitä, että kaikki on kunnossa, muuten kertomuksella ei koeta olevan heidän toimintaansa 

hyödyttävää vaikutusta.

Vakiomuotoisesta kertomuksesta ei ole mitään hyötyä taloustoimittaja J:lle, vasta kun siitä 

poiketaan, on sillä jotain olennaista kerrottavaa ja merkitystä. I n mukaan tilintarkastus

kertomus on lähinnä referenssimateriaalia, jonka merkitys on kumminkin varsin vähäinen, 

siihen ei puututa kovinkaan paljon varsinkin jos se on vakiomuotoinen. Eli kumpikaan 

haastatelluista taloustoimittajista ei pitänyt tilintarkastuskertomusta kovinkaan hyödyllisenä 

toimintansa kannalta.

Saarikivi uskoo, että tilintarkastuskertomuksesta on hyötyä sidosryhmille niiden tehdessä 

yritystä koskevia päätöksiä. Toinen kysymys taas on, ymmärretäänkö kertomuksesta saatava 

hyöty sidosryhmien keskuudessa. Tällä hän tarkoittaa sitä, ettei tilintarkastuskertomuksen ole 

tarkoituskaan yksistään tuoda lisäinformaatiota yrityksen tilinpäätökseen, vaan yhdessä tilin

päätösinformaation kanssa, jonka kertomus vahvistaa oikeaksi, on tilintarkastuskertomuksella 

merkitystä ja hyötyä.

Veronsaajan kasvavaa intressiä ei nykyisen tilintarkastuskertomuksen ole tarkoituskaan 

palvella, sillä se on ensisijaisesti tilintarkastajan ja osakkeenomistajien välistä kommunikaa

tiota. Saarikiven mukaan tuntuisi oudolta ajatella, että muille kuin tilintarkastuksen toimeksi

antajalle annettaisiin tai vaadittaisiin annettavan enemmän informaatiota yrityksestä. Muiden 

käytettävissä voi olla korkeintaan sama informaatio kuin osakkeenomistajilla. Jos veronsaajan 

intressi nähdään niin tärkeäksi, että tilintarkastajien tulee valvoa sitä tarkemmin täytyy 

Saarikiven mukaan siinä tapauksessa arvioida tilintarkastuksen tavoitteet ja kohteet uudel

leen, jolloin ollaankin jo aivan toisen tason ongelmien ja ratkaisuvaatimusten edessä.

7.3.3 Mielipiteet uudesta tilintarkastuskertomusmallista

Tilintarkastajien mielipiteet uudesta mallista ovat yllättävän erilaiset: A:n mielestä uusi malli 

on ehdottoman hyvä ja se on selvästi kaventanut odotuskuilua, kun taas В n mielestä malli on 

enemmänkin tilintarkastajien puolustelua ja entinen malli oli ihan yhtä hyvä tärkeimmässä 

tehtävässään eli todistuksena siitä,että tilinpäätös on oikein laadittu.

Uusi malli on A: n mielestä hyvä: kun katsotaan uutta kertomusta nähdään selvästi kuka tekee 

mitäkin. Jo otsikosta nähdään kenelle tilintarkastuskertomus on tarkoitettu: kertomusta ei kir
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joit eta kenelle tahansa, vaan se on ensisijaisesti tilintarkastajan ja osakkeenomistajien välistä 

vuoropuhelua. Tilintarkastuskertomuksen tarkoitus on palvella tilintarkastajan valinnutta 

yhtiöelintä eli osakkeenomistajia ja yhtiökokousta, ei julkista sanaa, verottajaa tai muita 

viranomaisia. A: n mukaan uuden mallin kappaleet antavat selkeän kuvan mistä oikein on 

kysymys. Ensimmäinen kappale tuo esille vastuunjaon: toimitusjohtaja ja hallitus laativat 

tilinpäätöksen ja tilintarkastajan tehtävä on tarkastaa se: “suorittamamme tarkastuksen 

perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta '. Aikaisemmin on ollut 

epäselvyyksiä kuka tilinpäätöksen oikein laatii ja kuka vastaa mistäkin, nyt asian ei A:n 

mielestä pitäisi olla epäselvä kenellekään. Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan myös mitä 

tilinpäätös sisältää ja toisaalta sanotaan mitä tilintarkastaja oikein tarkastaa: tilinpäätöksen ja 

hallinnon. Toisessa kappaleessa annetaan lukijalle käsitys siitä mistä tilintarkastuksessa oikein 

on kysymys. Siinä otetaan myös kantaa siihen, ettei tilintarkastaja voi tarkastaa kaikkea ja 

tilinpäätöksiin jää pakosti joitakin virheitä, reaalimaailmassa ei ole olemassa täysin virheetöntä 

suuryrityksen tilinpäätöstä. Tilintarkastajan tarkoituksena on varmistaa, ettei tilinpäätös kui

tenkaan sisällä olennaisia virheitä. Myös se, että uusi malli on lähempänä kansainväliä malleja 

on A: n mielestä hyvä, koska nyt kansainvälisten yritystemme tilinpäätösten lukijat ulkomailla 

voivat luottaa enemmän tilintarkastuskertomukseen, kun se on lähempänä heidän tuntemaan

sa vakiomuotoista kertomusta (unqualified audit report) kuin vanha mallimme.

Tilintarkastaja B:n mielestä uudella mallilla on enemmänkin pyritty korostamaan vastuita 

ulkomaiden mallien mukaisesti ja kertomuksesta jää päällimmäiseksi puolustelun maku, 

tilintarkastajat pyrkivät turvaamaan selustaansa. B:n mielestä ensimmäisen ja toisen kappaleen 

selvitykset ovat tarpeettomia, koska kaikkien tulisi tietää mistä oikein on kysymys ja sen 

toteamiseen, onko lain edellyttämien lausuntojen asiat kunnossa olisi riittänyt vanhankin 

mallin mukainen kertomus. B:n mielestä odotuskuilua tulisi pyrkiä kaventamaan muulla 

tavoin kuin ottamalla tilintarkastuskertomukseen selvittäviä kappaleita.

Talousjohtaja C:n mielestä kertomuksessa voisi hänen puolestaan lukea mitä vain, kertomuk

sen antava tilintarkastustoimisto ratkaisee tilintarkastuskertomuksen luotettavuuden. Hän 

näkee uuden mallin antamisen taustalla pyrkimyksen kaventaa odotuskuilua, mutta hänen 

kannaltaan uusi kertomus ei ole tuonut muutoksia. Talousjohtaja D:n mielestä uusi kertomus 

on kohtalaisen hyvä, se on kylläkin virallisen tuntuinen ja saattaa antaa maallikoille epävar

man tunteen. Toinen, tekstin muotoon liittyvä seikka on runsas passiivin käyttö, D:n mielestä 

asiat pitäisi ilmaista aktiivissa eli siten, että minä tilintarkastaja X olen tarkastanut sitä ja tätä.
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Kaikenkaikkiaan D:n mielestä kertomus on mennyt parempaan suuntaan: vastuut ovat sel- 

vemmät, työnjako selviää kertomuksesta ja nykyisin siinä on myös selvennys siitä, miten 

johtopäätöksiin on tultu eli lyhyt kuvaus tilintarkastuksen suorittamisesta.

Luotonantaja E:n mielestä uusi malli on parempi kuin entinen, koska se on informatiivisempi. 

Saman aikaisesti hän korostaa sitä, että jos on vähänkin “sanomisen arvoisia” kommentteja ne 

tulisi sanoa kertomuksessa. Toteamus tarkastuksen riittävästä laajuudesta saattaa hänen 

mielestään kuitenkin jäädä varsin tyhjäksi useille lukijoille: mitä ja missä laajuudessa oikeas

taan on tarkastettu. Vaikka hänelläkin on hyvä käsitys siitä mitä se lähtökohtaisesti tarkoittaa, 

ongelmana on se, ettei ole olemassa mitään mittaa tai keinoa varmistua siitä onko tarkastus 

tietyssä tapauksessa tosiasiassa suoritettu riittävän hyvin. Toinen ongelma on se, ettei tilintar

kastuskertomuksesta aukene ollenkaan erilaiset sopimukset ja vastuut, ne eivät tietyissä 

tapauksissa aukene myöskään tilinpäätöksestä. Luotonantajan kannalta olisi tärkeää tietää 

mahdollisimman tarkasti mahdolliset muut sitoumukset joihin yritys on sitoutunut.

F:n mielestä uudella kertomusmallilla ei ole ollut olennaista vaikutusta, koska koko tilinpää

töksen informaatiosisältö on lisääntynyt ja useimmat tarkennukset löytyvät lisätiedoista. 

Ainoa uuden mallin ongelma on se, ettei siinä ole yrityskohtaisia poikkeamia. Tähän ongel

maan palaamme tarkemmin viimeisen kysymyksen käsittelyn yhteydessä. Lopputoteamuksena 

F sanoo, ettei uusi malli ole tuonut lisäinformaatiota, mutta se on lievä parannus heidän 

kannaltaan.

Sijoitusanalyytikkojen mielipiteet uudesta mallista ovat mielenkiintoiset: G:lie vakiomuotoi

sen kertomuksen sanamuodolla ei ole merkitystä. Ratkaisevaa on se, että se on vakiomuo

toinen -se voisi ihan hyvin olla vain OK-merkintä. Hän kysyykin onko pitkästä kertomuksesta 

kenellekään hyötyä, hänen mukaansa ei ainakaan niille jotka tietävät jotain tilintarkastuksesta. 

Hän jatkaa, että uudesta mallista saattaa olla hyötyä niille, jotka eivät tunne entuudestaan 

tilintarkastusta, mutta analyytikkojen kannalta hänen mielestään riittäisi perustilanteessa, eli 

silloin kun asiat ovat kunnossa, myös lyhyempikin kertomus. Niin kauan kuin tilintarkastus on 

jollain tavalla vakioitu -eli lähinnä ajatellen suuria toimistoja-, ei kertomukseen sisällytettävillä 

lausumilla siitä, mitä ja miten on tarkastettu ole merkitystä. G:n mielestä vakiomuotoisuus on 

hyvä asia: jos kertomukseen sisällytetään paljon yksityiskohtaista tietoa se menettää “leiman” 

merkityksensä, koska silloin olisi vaikeampi havaita miten asiat nyt sitten oikeastaan ovat

kaan. Kertomusmalli on virallisen luonteinen, mutta ei sen tarvitsekaan olla muunlainen, 

koska informaation antamisvelvollisuus on yrityksen johdolla eikä tilintarkastajalla.
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H: n mielestä kertomus on kuitenkin varsin yleinen, asiat voivat oikeastaan tarkoittaa mitä 

vain. Miten määritellään “riittävässä laajuudessa” tai “ei olennaisia virheitä”. Myös yrityskoh- 

taisuus tilintarkastuskertomuksissa olisi hänen mielestään hyvä asia.

Taloustoimittaja J:n mielestä uusi kertomus on nykymuodossaan liian niukka: numeerinen 

tieto on jo tilinpäätöksessä kunnossa, mutta kertomuksen tulisi antaa jotain muuta lisäinfor

maatiota. Kahden ensimmäisen kappaleen sisältämästä informaatiosta hänellä ei ollut mitään 

huomautettavaa, kertovatko ne nyt sitten jotain erityistä. Hän kaipaisi kertomukseen osaa, 

jossa sijoittajat ja velkojat saisivat jotain lisäinformaatiota, tähän palataan tarkemmin käsi

teltäessä viimeistä kysymystä. I:llä ei ole muuta erikoisempaa kommentoitavaa uudesta 

mallista kuin se, ettei se lisää hänen mielestään tilintarkastuksen uskottavuutta, eikä hän näe 

uusilla kappaleilla olevan vaikutusta uskottavuuden lisäämiseksi tai odotusten vähentämi

seksi.

Saarikiven mukaan uusi malli on sinänsä hyvä -siitä hahmottaa helposti mistä on kysymys, itse 

asiassa vanhasta mallista hahmotti kyllä vieläkin paremmin. Mallilla on haettu kansainvälistä 

yhtenevyyttä, joka onkin ulkomaalaisomistuksessa olevien yritysten etu, koska niiden tilinpää

tösten luotettavuus kansainvälisesti kasvaa, kun “leima” on lähempänä kansainvälistä käytän

töä, jolloin ulkomaalaisten arvijoiden on helpompi muodostaa mielipiteensä kertomuksesta. 

Toisaalta Saariviki korostaa sitä, että kertomuksen informaatio on tärkein, ei sen malli. Niille, 

jotka tietävät mistä tilintarkastuksessa on kysymys ei uudella mallilla ole merkitystä. Mallilla 

on kyllä pyritty kaventamaan odotuskuilua, mutta sen sanamuodoissa on ongelmia. Kerto

muksen ensimmäinen kappale “hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös ...” on 

Saarikiven mukaan varmuuden maksimointia, jolla on kylläkin pyritty kaventamaan odotus- 

kuilua työnjakoa selventämällä. Ongelmallinen on myös lausuma “hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti”, koska kuka sidosryhmissä tulkitsee mitä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 

tarkoittaa, mitä ja miten silloin tarkastettu. Varsin ongelmalliseksi Saarikivi näkee myös 

lausuman ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita” varsinkin pienissä 

yrityksissä ja asunto-osakeyhtiöissä. Tilintarkastajat tulevat vielä olemaan monien selvitysten 

edessä siitä, mitä virheitä tilinpäätökset sitten oikein sisältävät, kun ne eivät sisällä olennaisia 

virheitä, mutta virheitä kumminkin. Jokaisesta taloyhtiöstä löytyy “epäileviä tuomaita”, jotka 

haluavat tietää mitä lauseella oikein tarkoitetaan. Saarikivi on samoilla linjoilla SVH Coopers 

& Lybrand Oy: n kanssa tältä osin: asia pitäisi ilmaista toisin tai ehkäpä jättää Saarikiven 

mukaan kokonaan pois.
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7.3.4 Vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen merkitys

Molemmat tilintarkastajat nostivat tässä yhteydessä esille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä 

käytävät iterointi-kierrokset, eli sen, ettei tilintarkastaja yleensä saa tarkastettavakseen 

valmista tilinpäätöstä, vaan tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä käydään neuvotteluita ja 

“kädenvääntöjä” siitä miten tilinpäätös laaditaan; molempien osapuolien tavoitteena on päästä 

tilanteeseen, jossa voidaan antaa vakiomuotoinen kertomus. Samalla tulee muistaa, että tilin

tarkastaja ei varsinaisesti osallistu tilinpäätöksen laadintaan, vaan antaa mielipiteitään 

laadintaperiaatteista ja siihen sisällytettävistä asioista. B:n mukaan hyvä yhteistyö tilintarkas

tajan ja yritysjohdon välillä edellyttää, että pelisäännöt on sovittu. Monet sidosryhmät eivät 

tarkastajien mukaan tiedosta tätä edellä käsiteltyä iterointia, ja siten he kummaksuvat 

vakiomuotoisten kertomusten suurta osuutta annetuista kertomuksista, eivätkä siten välttä

mättä anna vakiomuotoiselle kertomukselle sille kuuluvaa arvoa.

A: n käsityksen mukaan sidosryhmät toisaalta ymmärtävät vakiomuotoisen kertomuksen 

merkityksen laajempana kuin se todellisuudessa on. Sidosryhmät olettavat, että tilintarkastus 

on tehty laajempana kuin se tosiasiallisesti on tehty. Tämän ajattelun taustalla A:n mukaan on 

Suomessa vallinnut “täydellisen tietämyksen” -näkemys, eli käsitys siitä, että tilintarkastajalla 

on täydellinen tietämys tarkastettavasta yrityksestä, joskus jopa suurempi kuin yritysjohdolla 

itsellään.

Termistöstä puhdas - vakiomuotoinen tilintarkastajat käyttäisivät mielummin vakiomuotoista 

ja sen vastakohtana ei-vakiomuotoista kertomusta. Sinänsä he eivät näe eroa puhtaan ja 

vakiomuotoisen välillä, mutta jos käytetään puhdas -termiä, tulisi se määritellä tarkasti.

Talousjohtajat ovat yksimielisiä siitä, että vakiomuotoinen kertomus on sertifikaatti sidosryh

mille yritysjohdon laatiman tilinpäätöksen oikeellisuudesta. D:n mielestä vakiomuotoisen 

kertomuksen sanamuoto ei sinänsä ratkaise, vaan muoto, eli se, että kertomus on vakiomuo

toinen. Se tuo esille varsinaisen informaation; vakiomuotoinen kertomus on luonteeltaan OK- 

leiman kaltainen, silloin asiat ovat kunnossa.

Luotonantajien mielestä vakiomuotoisuus merkitsee lähtökohtaisesti sitä, että asiat ovat 

kunnossa. E on sitä mieltä, että vakiomuotoisuus on hyvä asia; jos tilintarkastuskertomus olisi 

täysin vapaa, rönsyilyn vaara olisi suuri, jolloin tulkintojen tekeminen vaikeutuisi entisestään. 

Vaikka vakiomuoto on hyvä, tulisi tilintarkastajien hänen mielestään käyttää tervettä harkin

taa mallista joustamisessa, eli tarkastajat eivät saisi olla vakiomuodon “vankeja”, vaan heidän
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tulisi tarvittaessa myös uskaltaa poiketa siitä. F:n mielestä tilintarkastuskertomuksessa voisi 

ottaa esille myös positiivisia asioita -johdossa tehdyt muutokset, materiaalihallinto, markkina

tilanne-, eikä aina vain negatiivisia kommentteja ja huomioita. F tietää tilinpäätöksen laadin

taan liittyvän iteroinnin ja hänen mielestään se on hyvä asia: tilinpäätös saadaan kuntoon 

ennen sen julkaisemista; parempi, että asiat todetaan varsinaisessa tilinpäätöksessä kuin tilin

tarkastuskertomuksessa.

Sijoitusanalyytikoille vakiomuotoinen kertomus merkitsee, että yrityksen asiat ovat ainakin 

lähtökohtaisesti kunnossa. Kertomuksella on siis OK-leiman olemus, ei oikeastaan muuta.

Taloustoimittaja J:n mielestä vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus ei kerro olennaista 

arviota yrityksen tilasta; se kertoo kylläkin, että lain minimiä noudatettu oikeiden ja riittävien 

tietojen antamiseksi, mutta tilinpäätös ei välttämättä kerro yrityksen todellisesta tilaa. Talous

toimittaja I n mielestä puhtaan kertomuksen merkitystä pienentää jo edellä käsitelty epäilys 

yritysjohdon ja tilintarkastajien keskinäisistä intresseistä. Periaatteessa vakiomuotoinen kerto

mus kertoo asioiden olevan kunnossa, mutta siihen liittyy kuitenkin uskottavuusongelma. 

Hänen mukaansa yleiskuva on, että menestyvien yritysten kohdalla ei ole epäilyksiä tilin

tarkastuksen suorittamisen “hyvyydestä”, mutta kun Suomen talouselämästä poimii viime 

vuosien esimerkiksi pankkeja koskevia epäselvyyksiä herää epäilys puetaanko tilintarkas

tuskertomukset yrityksen kannalta sopivaan muotoon, koska ongelmat eivät I:n mielestä ole 

nousseet niissä tarpeeksi esille.

Saarikiven mielestä vakiomuotoinen kertomus tarkoittaa sitä, että lausuntoja koskevat asiat 

ovat kunnossa, ei ole syytä antaa muistutuksia. Termistön kannalta hän näkee ongelmalliseksi 

puhtaan kertomuksen määrittelemisen, missä kulkee raja, ettei kertomus ole puhdas, siksi 

hänen mielestään tulisikin käyttää vakiomuotoinen - ei-vakiomuotoinen -termejä.

7.3.5 Vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta poikkeamisen merkitys

Aiheesta ei vielä ole ohjeita ja tilintarkastajien mukaan poikkeamiset on tehty tähän asti 

“mutu-tuntumaan” perustuen, mutta kyseessä on molempien mielestä hyvin oleellinen asia. 

Tilintarkastajat haluavat jakaa poikkeamiset kahteen kategoriaan: tilanteisiin, jolloin kysy

myksessä on lisäteitojen antaminen sekä tilanteisiin, joissa annetaan negatiivinen lausuma lain 

edellyttämistä asioista. Ensimmäisessä tapauksessa tilintarkastajat eivät näe poikkeamisia 

kovin merkittävinä, lähinnä tilinpäätöstä korjaavina ja täydentävinä, eivät sen oikeellisuuteen 

puuttuvia. Ensimmäiseen luokkaan kuuluu B:n mukaan myös tilanteet, joissa tilintarkastaja
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haluaa korostaa jotakin tilinpäätöksen erää, vaikka se sinänsä olisikin oikein. Jälkimmäisissä 

tilanteissa tilintarkastajat pitävät poikkeamista erittäin merkittävänä, koska silloin yritysjohto 

ei syytä tai toisesta ole täyttänyt velvollisuuttaan ja tilinpäätöksessä on jotain vakavasti puut

teellista tai väärää.

Kysymykseen siitä, ovatko tilintarkastajat liian varovaisia poikkeamisen suhteen, saa oikeas

taan odotettavissa olevat vastaukset. A n mielestä kynnys poikkeamiseen on korkea, mutta 

niin sen tulee ollakin, koska poikkeaminen on aina vakava asia ja kun niin tapahtuu täytyy olla 

varma, että se on aiheellinen. B:n mielestä ns. lamavuosien jälkeen poikkeamista tapahtuu 

useammin kuin aikaisemmin, eikä syynä ole vain taloudellinen tilanne, vaan myös se, että 

tilintarkastajat ovat “tottuneempia” poikkeamisiin kuin aikaisemmin. B:n mielestä tilintar

kastajat poikkeavat pääsääntöisesti tarpeeksi usein vakiomuotoisesta kertomuksesta.

Molemmat talousjohtajat ovat yhtämieltä siitä, että poikkeaminen on merkittävää, mutta C on 

vähän skeptinen poikkeamien suhteen: syiden täytyy olla todella merkittäviä, eikä hän myös

kään ole täysin vakuuttunut mahdollisen poikkeaman aiheuttamista “katastrofaalisista” seu

rauksista. C:n mielipide on lähempänä tilintarkastajien esittämiä: hänen mielestään se on aina 

merkittävää, kun vakiomuodosta poiketaan ja silloin jotakin erityistä on tapahtunut. Poikkea

mista on hänen mielestään harkittava huolellisesti, koska sen vaikutukset voivat olla erittäin 

moninaiset. Esimerkiksi vaikutukset yrityksen pörssikurssiin. C näkee tilanteen ongelmalli

seksi myös tilintarkastajan kannalta: kuinka vakavasta ongelmasta on kysymys, haluaako 

tilintarkastaja “heittää ensimmäisen kiven”. Tilintarkastaja on vaikean paikan edessä, mitä hän 

hyväksyy ja missä kulkee se raja, että vakiomuodosta joudutaan poikkeamaan. Ongelman 

ratkaisun kannalta C näkee hyväksi jo aikaisemmin tilintarkastajien mielipiteitä käsiteltäessä 

esille tulleet iterointikierrokset, joiden aikana yritysjohto ja tilintarkastajat pyrkivät löytämään 

ne ratkaisut, jotka tyydyttävät molempia osapuolia.

Luotonantajat ovat yksimielisiä siitä, että vakiomuodosta poikkeaminen on merkittävä asia. F 

toivoisi, että tilanteessa, jossa mallista poiketaan tilintarkastaja sanoisi selkeästi miten tärke

ästä asiasta on kysymys, ettei väärin tulkitsemistilanteita tapahtuisi. E n mielestä aina kun 

vakiomuodosta poiketaan ‘Valojen väri vaihtuu” eli poikkeaminen on signaali siitä, että kaikki 

ei ole kunnossa ja lukijan huomaavaisuus terästäytyy. Molemmat ovat sitä mieltä, että tilintar

kastajat poikkeavat vakiomuodosta liian harvoin: E toivoisi, että monissa tilanteissa, joissa on 

poikettu olisi sanottu enemmän mistä oikein on kysymys. F:n mielestä vakiomuodosta tulisi 

poiketa useammin, jotta informaatio kasvaisi nykyisestään.
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Molemmat sijoitusanalyytikot pitivät vakiomuodosta poikkeamista merkittävänä. Silloin on 

aihetta erityisten tulkintojen tekemiseen. Merkitystä on myös sillä, mitä poikkeaminen 

koskee, koska se vaikuttaa osaltaan siihen miten “vakavasta” asiasta on kysymys. H:n 

mielestä tilintarkastajalla on suuri vastuu, kun mietitään poikkeamistilanteita. Hänen mieles

tään poikkeamisen tulkintaan vaikuttaa myös se seikka millainen on ollut johdon tietämys 

poikkeamisen aiheuttaneeseen seikkaan: jos se ei ole tiennyt ja asia on tullut sillekin yllätyk

senä ei asia ole niin vakava (vaikka sisäiset kontrollijärjestelmät eivät olekaan toimineet niin 

hyvin kuin niiden olisi pitänyt toimia) kuin jos on kysymys tilanteesta, että johto on tiennyt 

asiasta, muttei ole tiedottanut siitä. Jälkimmäisessä tilanteessa nousee esille vakava epäluotta

mus yritysjohtoa ja sen rehellisyyttä kohtaan.

Taloustoimittaja J:n mielestä poikkeaminen vakiomuodosta on juuri se, millä on jotain merki

tystä. Kun vakiomuodosta poiketaan soivat hälytyskellot, jotain on tapahtunut. Tilintarkasta

jien vastuulla on harkita kuinka herkästi vakiomuodosta poiketaan: J.n mukaan tilintarkas

tajan vastuulla on kertoa velkaisuudesta ja tulorahoituksen heikkenemisestä. Omistajien etua 

palvelee se, että yrityksestä annetaan harhaton kuva, vaikka se läskisikin yrityksen osakekurs

sia, koska silloin omistajilla on oikea tieto käytettävissään. Myös I:n mielestä poikkeamiset 

ovat juuri ne tärkeimmät asiat tilintarkastuskertomuksessa. Ongelma poikkeamien tulkinnassa 

on I:n mukaan kaksijakoinen: ensimmäkin vaikeus ymmärtää mistä oikein on kysymys 

vaikean terminologian vuoksi, onko poikkeama vain muotoseikka, vai halutaanko sillä sanoa 

jotain. Toinen ongelma liittyy poikkeman sisälliseen merkitykseen. Usein on ollut hankalaa 

tehdä arvioita yrityksen todellisesta tilanteesta, vaikka poikkeamia olisikin ollut.

Poikkeaminen vakiomuodosta on Saarikiven mukaan selkeä viesti sidosryhmille. Keskeistä 

poikkeamisessa on se, miten tilintarkastaja muotoilee lausuntonsa, koska tulisi olla selkeä 

sanoissaan, ettei tule väärinymmärtämisen mahdollisuuksia. Saarikiven mukaan poikkeamisen 

vaatimus lähtee siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että kun ei voida antaa vakiomuotoista 

kertomusta täytyy antaa mukautettu kertomus. Jos asiat eivät ole kunnossa tilintarkastaja on 

lausuttava niistä kertomuksessaan.

7.3.6 Tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen kehittämistoiveet

Tilintarkastuskertomuksen vakiomuotoisuuden osalta molemmat tilintarkastajat ovat samaa 

mieltä: kertomuksen tulee ehdottomasti olla vakiomuotoinen. Vertailu ilman vakiomuotoista 

kertomusta on käytännössä erittäin vaikeaa; kuinka vertailla yrityksiä yli ajan tai keskenään, 

jos ei ole jotain perustaa, johon nähden tehdä arvioita. Vakiomuotoisuus on helposti todetta-
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vissa ja siitä poikkeaminen kertoo aina jotain. Tilintarkastaja В ottaa kantaa esitettyihin 

vaatimuksiin “arvoasteikkojen” sisällyttämisestä tilintarkastuskertomukseen. Hänen mukaansa 

arvoasteikot on kokeiltu ennen 1980 tullutta mallia, jolloin tilinpäätöksen informaatio oli 

vähäinen ja tilintarkastuskertomuksessa oli tarvetta antaa lisätietoja, mutta nykyisessä 

tilanteessa arvoasteikot eivät toimisi. Yksi perusongelma olisi miten asteikot määriteltäisiin: 

miten hyvin yrityksellä menee, mutta suhteessa mihin. Olisiko asteikko jokaisen tarkastajan 

päässä ja jokainen antaisi arvionsa oman subjektiivisen asteikkonsa mukaan. В epäilee 

vertailtavuuden onnistumista ja oikeudenmukaisuutta.

Tilintarkastukseen liittyvistä kehitystrendeistä В näkee tarpeellisena lisätä tarkastukseen käy

tettyä aikaa, joka Suomeessa onkin varsin alhainen kansainväliseen käytäntöön verrattuna. 

Tilintarkastajille asetetaan uusia vaateita ja heidän tulisi saada vastata niihin, mutta se ei ole 

mahdollista ilman tarkastustyön lisäämistä, mikä samalla tarkoittaa tietenkin myös tarkastuk

sien kustannusten nousemista. Tämä onkin sellainen asia, johon suomalaiset yritykset joutu

nevat tottumaan tulevaisuudessa. Tilintarkastajan roolia ajateltaessa on B:n mukaan tilintar

kastajan rooli konsulttina korostuu varsinkin pienissä perheyrityksissä, joissa tilintarkastaja 

voi asiantuntijana antaa monenlaisia neuvoja ja ohjeita puuttumatta kuitenkaan varsinaiseen 

päätöksentekoon ja yrityksen johtamiseen.

A:n mielestä yhtenä tilintarkastusta koskeva kehitystrendinä tulee olemaan joissakin suurim

missa yhtiöissä käyttöönotettavat tilintarkastuskomiteat (audit committee), jotka tulevat ole

maan väliporras tilintarkastajien ja yritysjohdon välillä.

Talousjohtajilla ei ole erityisiä toiveita liittyen tilintarkastuskertomukseen, mutta varsinaisen 

tilintarkastuksen suorittamiseen on molemmilla esittää toiveita. C:n mielestä tilintarkastajien 

tulisi tarkastusta tehdessään kiinnittää enemmän huomiota analyyttiseen puoleen eli esimer

kiksi kassavirta-analyyseihin, pitkäaikaisiin kehitystrendeihin, rahoituksen laskentaan ja tun

nuslukujen analysointiin. Hän kaipaisi myös tilintarkastajien puuttuvan riskipositioihin ja hän 

ehdottaakin, että tilintarkastustoimistoihin pitäisi perustaa yritysanalyysiosastot, jotka voisivat 

huolehtia edellä mainituista asioista. D:n mukaan yritysjohto odottaa tilintarkastajilta ennen 

kaikkea ammattitaitoa, tilintarkastaja tulee olla asiantuntija ja esittää “oikeita vaikeita kysy

myksiä” yritysjohdon hereillä pitämiseksi. Ammattitaitoon liittyy kyky nähdä metsä puilta eli 

jättää liiallinen tekninen suorittaminen pois ja keskittyä laajempaan asioiden hallintaan. Hän 

pitää myös hyvänä kehitystä siihen suuntaan, että tilintarkastustoimistot tarjoavat myös 

konsultointipalvelulta, mutta ne on hänen mielestään pidettävä erillään varsinaisesta tilin
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tarkastuksesta ja sellaisina lisäpalveluina, joita asiakas voi halutessaan hankkia tutun 

tilintarkastustoimiston kautta.

Tilintarkastuskertomukseen liittyen luotonantajien edustajilla on varsin paljon toivottavaa F:n 

mukaan täysin vakiomuotoinen kertomus ei tyydytä -mitään ei jää mieleen. Kertomuksessa 

voisi olla esim. neljäs kappale, jossa kerrottaisiin sekä hyvin että huonosti menneistä asioista. 

Eli hän toivoisi tiettyä vakiomuotoisuutta -esimerkiksi nykyinen malli- ja sen lisäksi ns. 

neljättä kappaletta, jossa olisi aina yrityskohtaisia tietoja. Toinen erityinen puute nykyisessä 

kertomuksessa on se, että siinä ei ole oman pääoman tarkastelua mukana. Tulevaisuuden 

näkymiä ei hänen mielestään tarvitsisi sinänsä sisällyttää kertomukseen, koska niiden 

antaminen ei ole tilintarkastajan tehtävä., mutta tulevaisuuteen liittyvistä, tarkastuksen aikana 

esiin tulleista ongelmista tulisi sidosryhmien herättämiseksi mainita esimerkiksi ns. neljännessä 

kappaleessa. E:n erityinen toive liittyy tilanteisiin, joissa asiakkaana ja tarkastettavana on 

monimutkainen juridinen konserni: hän toivoo, että tilintarkastajat voisivat selventää konser

nin todellista kokonaisuutta, koska vielä nykyisenkin lainsäädännön aikana voidaan rakentaa 

monimutkaisia yritysrakenteita, joilla vältytään konsernitilinpäätöksien laatimiselta Kun 

“todellinen” konsernirakenne on selvillä, on vastuiden ja muiden sopimusten sekä riskien 

hahmottaminen helpompaa. Toinen kehittämistoive liittyy tilanteisiin, joissa vakiomuodosta 

poiketaan. E toivoisi, että se mitä sanotaan sanottaisiin selvästi, eikä tilintarkastuskertomuk

sen lukijan tarvitsisi arvailla rivien ja sanojen välistä, mitä tilintarkastaja oikeastaan on halun

nut sanoa. Samoin myös kynnyksen poikkeamiseen tulisi hänen mielestä olla matalampi.

Luotonantaja F:n mielestä tilintarkastajan konsultointi ei lähtökohtaisesti vaaranna hänen 

riippumattomuuttaan ja yleensä tilintarkastajilla on annettavanaan lisäetua asiakkaalleen 

erityisesti taloushallintoon liittyvissä asioissa. Hänen mielestään olisi itseasiassa valitettavaa, 

jos tilintarkastajat eivät saisi antaa neuvoja ja nostaa esille havaitsemiaan ongelmia. Näin on 

varsinkin pienten yritysten kohdalla, suuryrityksissä konsultoinnin ongelma on monisärmäi- 

sempi. Tilintarkastajan apu on useimmiten arvokasta, mutta saman aikaisesti on roolit 

pidettävä selvinä: eli toimitusjohtaja ja hallitus tekevät liiketoimintaan liittyvät päätökset ja 

tilintarkastaja tarkastaa.

Sijoitusanalyytikoista G toivoisi tilintarkastajilta joko kannanottoja tai “painostusta” yritys

johdon suuntaan, että merkittävien yrityskauppojen yhteydessä laadittaisiin seuraavaan tilin

päätökseen proforma-laskelma, jotta arviointien tekeminen olisi helpompaa. H puolestaan 

toivoisi kertomuksiin yrityskohtaisuutta esimerkiksi jo edellä mainittua ns. neljättä kappaletta,
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jossa olisi aina joitakin tilintarkastajan tärkeiksi katsomia tietoja yrityksestä. Kaikki asiat 

voisivat olla kunnossa ja kaikki lukijat tietäisivät kolmen ensimmäisen kappaleen perusteella, 

että kysymyksessä on vakiomuotoinen kertomus ja neljännessä kappaleessa olisi jotain 

sellaista mitä tilintarkastaja haluaa nostaa yrityksestä esille.

Taloustoimittaja I n mielestä edellisissä kohdissa esitettyjen asioiden lisäksi tilintarkastus

kertomuksessa tulisi selvittää tarkemmin monimutkaisissa konsernirakenteissa, sitä miten 

konserni oikein muodostuu ja missä lopullinen päätösvalta oikein on: usein tilintarkas

tuksenkin kohteena on vain osia “todellisista” konserneista ja kokonaiskuvan hahmottaminen 

on lukijan kannalta vaikeaa.

Taloustoimittajista J kaipaa tilintarkastuskertomukseen lisää kvalitatiivista informaatiota 

kuten esimerkiksi tunnuslukujen muutosten analysointia ja samalla jokinlaista laadullista 

arviointia yhtiön toiminnasta. Vakiomuotoisuus on sinänsä hyvä asia, mutta lisäksi kertomuk

sessa tulisi olla esimerkiksi jo edellä esille tullut ns. neljäs kappale, joka olisi jokaisessa 

kertomuksessa ja siinä käsiteltäisiin yrityskohtaisia asioita, kuten luonehdintoja siitä millainen 

yrityksen taloudellinen tila on ja minkälaiset mahdollisuudet sillä on selvitä markkinoilla.

Tilintarkastuskertomuksen osalta Saarikivi kaipaa ohjeistusta ja malleja tilanteisiin, joissa 

vakiomuotoisesta tulee. Toinen kertomukseen ja poikkeamisiin liittyvä seikka on tarkastajien 

raportoinnin selkeys ja yksiselitteisyys, kun tilintarkastaja antaa muistutuksen antakoot sen 

niin selvästi, että kaikki ymmärtävät, että kysymyksessä on muistutus. Tämä vaatimus nousee 

tilintarkastajia vastaan nostetuista kannekäsittelyistä, joissa kanteen tekijä on sanonut, että 

tilintarkastaja ei ole tehnyt muistutusta vaikka hänen olisi pitänyt, mutta tilintarkastaja väittää 

tehneensä muistutuksen.

Tilintarkastajan lisäpalveluihin Saarikivi suhtautuu myönteisesti. Miksi tilintarkastaja ei hyö

dyntäisi hankkimaansa tietoa. Saman aikaisesti tilintarkastajien tulee kuitenkin olla tarkkoja, 

ettei heidän riippumattomuutensa ulkoinen kuva vaarannu -vaikka tilintarkastaja omasta 

mielestään säilyttäisi riippumattomuuden, mutta sidosryhmien mielestä menettää sen ollaan 

vakavien koko tilintarkastuksen onnistumisen kannalta elintärkeiden kysymysten parissa. 

Vaarana voi olla tilintarkastuksen tarkoituksen hämärtyminen, jos tilintarkastaja on ollut liian 

aktiivinen yrityksen operatiivisen johtamisen puolella. Sidosryhmien tarpeita ajatellen tarkas

tukseen käytettävää aikaa olisi lisättävä, jotta päästäisiin vieläkin luotettavampaan tarkas-
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tukseen. Osakkeenomistajien olisi omaksuttava uusi ajattelutapa ja tajuttava, että tarkastuk

seen pitää uhrata enemmän aikaa ja sitä kautta myös tarkastuksen kustannukset nousevat.

7.3.7 Yhteenveto

Tilintarkastajien ja sidosryhmien käsitykset tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen ase

masta ja merkityksestä olivat yllättävän samankaltaiset. Molemmat tilintarkastajat olivat sitä 

mieltä, että tilintarkastuksen merkitys on suuri ja tilintarkastuskertomuksen asema ulkopuo

lisen antamana todistuksena tilinpäätöksen laadinnasta on heidän mielestään tärkeä sidosryh

mille. Talousjohtajien käsitykset tilintarkastajien ja tilintarkastuskertomuksen asemasta olivat 

varsin yhtenevät niin keskenään kuin tilintarkastajienkin käsitysten kanssa: Tilintarkastaja 

toimii osakkeenomistajien toimeksiannosta ja valvoo heidän intressejään sekä raportoi ensi

sijaisesti juuri osakkeenomistajille Toisaalta toinen talousjohtajista näkee tilintarkastuskerto

muksen aseman kuitenkin lähinnä yrityksen antaman tilinpäätösinformaation laatusertifikaat

tina. Luotonantajien mielipiteet tilintarkastuskertomuksen merkityksestä vastaavat pitkälle 

toisen talousjohtajan käsityksiä ja he näkevätkin kertomuksen merkityksenä lähinnä 

luottamuksen lisäämisen tilinpäätökseen. Sijoitusanalyytikkojen mielipiteet erosivat toisistaan 

merkityksen “vakavuuden” osalta: toisen analyytikon mielestä kertomuksen merkitys on 

lähinnä lisätä yrityksen tiedottamisen luotettavuutta, vastaavasti toisen analyytikon mielestä 

tilintarkastuskertomuksella on merkittävä asema tilinpäätöksen varmistamisessa ja kertomus 

on “OK-leima” tilinpäätökselle. Molemmat analyytikot olivat yhtä mieltä siitä, että tilintarkas

tuskertomuksen merkityksellisyyttä heidän kannaltaa vähentää se, että kertomuksessa katse 

on menneisyyden asioiden varmistamisessa, kun taas heidän työnsä liittyy tulevaisuuden 

ennustamiseen ja heidän katseensa on siten tulevaisuuden asioissa. Taloustoimittajien 

mielipiteet olivat lähtökohtaisesti samat kuin tilintarkastajienkin, mutta heillä oli epäilys 

“salaliittoteorian” olemassaolosta eli siitä, että tilintarkastajat ja talousjohtajat “puhaltaisivat 

yhteen hiilleen” ja siten tilintarkastuksella ei ehkä sittenkään ole samaa merkitystä kuin 

muiden sidosryhmien kannalta.

Tilintarkastuskertomuksen hyödyllisyydestä tilintarkastajien ja muiden sidosryhmien mielipi

teet erosivat: tilintarkastajien käsityksen mukaan kertomus on erittäin hyödyllinen sidosryh

mille niiden tehdessä yrityksiä koskevia päätöksiä. Talousjohtajien mielipeet erosivat toisis

taan selvästi: toisen käsityksen mukaan kertomuksesta on hyötyä yrityksen sidosryhmille, kun 

toinen ei uskonut kertomuksen hyödyllisyyteen Luotonantajat ja sijoitusanalyytikot näkivät 

kertomuksen hyödyllisenä toimintansa ja päätöksentekonsa kannalta, koska kertomus
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varmistaa yrityksen julkaiseman tilinpäätöksen oikeellisuuden. Kumpikaan taloustoimittajista 

ei nähnyt tilintarkastuskertomusta kovinkaan hyödyllisenä oman toimintansa kannalta. 

Keskuskauppamarin edustaja uskoi, että kertomuksesta on hyötyä sidosryhmille niiden 

tehdessä yritystä koskevia päätöksiään.

Mielipiteet uudesta tilintarkastuskertomusmallista olivat varsin mielenkiintoisia, koska alku- 

peräisolettamukset vastauksien jakautumisesta eivät pitäneetkään paikkaansa, vaan kysymys 

jakoi mielipiteitä myös sidosryhmien sisällä. Tilintarkastajien mielipiteet olivat yllättävän eri

laiset: toisen mielestä uusi malli on ehdottoman hyvä ja se on selvästi kaventanut odotus- 

kuilua, kun taas toisen mielestä malli on enemmänkin tilintarkastajien puolustelua ja entinen 

malli olisi riittänyt ihan hyvin. Myös talousjohtajien mielipiteet jakautuivat, toisen mielestä 

uusi malli on kohtalaisen hyvä, vaikka onkin turhan virallisen tuntuinen Toisen talousjohtajan 

mielestä vakiomuotoisen kertomuksen sanamuodoilla ei ole väliä, vain sen vakiomuotoisuus 

merkitsee, joten hän ei näe uutta mallia sinänsä minkäänlaisena parannuksena. Luotonantajien 

mielipiteet olivat keskenään samansuuntaiset, uusi malli on informatiivisempi kuin vanha, 

mutta sen sanallisen sisällön merkitys on vähentynyt tilinpäätöksen kasvaneen informaatio

sisällön vuoksi. Sijoitusanalyytikkojen mielipiteet taas erosivat toisistaan: toinen ajatteli 

samalla tavoin toisen talousjohtajan kanssa, eli ettei kertomuksen sanamuodolla ole väliä, 

vaan sen vakiomuotoisuudella sisänsä. Vastaavasti toisen analyytikon mielestä uuden kerto

muksen selittävät kappaleet voivat itseasiassa merkitä mitä vain, koska käytettyjen termien 

sisältö on tuntematon. Taloustoimittajat olivat yksimielisen epäileviä: uusi kertomusmalli on 

edelleen liian niukka ja uudet kappaleet eivät sinänsä merkitse mitään uutta, eikä uudella 

mallilla ole lisätty tilintarkastuksen uskottavuutta. Keskuskauppakamarin edustajan mukaan 

uusi malli on sisänsä varsin hyvä, siitä hahmottaa selvästi mistä on kysymys, mutta mallin 

sanamuotoon hän ei ollut tyytyväinen, vaan sitä täytyisi parantaa.

Vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen merkityksellisyydestä sidosryhmien kannalta 

tilintarkastajat olivat yksimielisiä: vakiomuotoinen on merkittävä, mutta ongelmaksi sen 

merkityksen ymmärtämisessä sidosryhmien keskuudessa tilintarkastajat katsovat tietämättö

myyden ns iterointi-keirroksista, joissa tilintarkastaja koijauttaa tilinpäätöstä ennen varsinai

sen kertomuksen antamista. Talousjohtajien mielestä vakiomuotoinen kertomus on sidosryh

mille sertifikaatti tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Luotonantajien ja sijoitusanalyytikkojen 

mielestä vakiomuotoinen kertomus tarkoittaa, että asiat ovat ainakin lähtökohtaisesti kun

nossa ja kertomus nähdään “OK-leiman” kaltaisena. Taloustoimittajat olivat jyrkästi erimieltä
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muiden sidosryhmien kanssa. Heidän mielestään vakiomuotoinen kertomus ei kerro mitään 

olennaista yrityksen taloudellisesta tilasta ja sen antamiseen liittyy joskus epäilys siitä, että 

kertomukset kiijoitetaan yritykselle sopivaan muotoon, eikä siten kuin ne todellisuudessa 

tulisi kiijoittaa. Keskuskauppakamarin edustajan mukaan vakiomuotoinen kertomus 

tarkoittaa, että lausuntoja koskevat asiat ovat olleet kunnossa, eikä aiheita muistutuksien 

antamiseen ole.

Vakiomuotoisesta kertomuksesta poikkeamisen merkityksellisyydestä olivat kaikki haastatel

lut yksimielisiä: se on merkittävää. Molemmat tilintarkastajat pitivät poikkeamisia merkittä

vinä varsinkin tilanteissa, joissa poikkeamisella on merkitystä tilintarkastuslain edellyttämiin 

lausuntoihin, lisätietojen antamista he eivät pitäneet niin merkittävinä. Molemmat talous

johtajat olivat myös sitä mieltä, että poikkeaminen on aina merkittävää, vaikka toinen heistä 

suhtautuikin vähän skeptisesti poikkeamisen seurauksien “vakavuuteen”. Sekä molemmat 

luotonantajat että sijoitusanalyytikot pitivät poikkeamisia erittäin merkittävinä ja poikkea

misen merkittävyyteen vaikuttaa se kuinka “vakavasta” asiasta on kyse, eli heidän voidaan 

katsoa ajattelevan varsin samalla tavalla tilintarkastajien kanssa. Taloustoimittajien mielestä 

juuri poikkeamiset ovat niitä asioita, joilla on merkitystä ja jotain arvoa heidän toimintansa 

kannalta ja he toivoisivatkin, että tarkastajat poikkesivat helpommin vakiomuotoisesta kerto

muksesta Keskuskauppakamarin edustajan mielestä vakiomuodosta poikkeaminen on selvä 

viesti sidosryhmille siitä, että tilintarkastajalla on jotain huomattamista yrityksen ja sen johdon 

toiminnasta.

Tilintarkastuskertomuksen kehittämisen osalta tilintarkastajat ovat yksimielisiä: sen tulee 

ehdottomasti olla vakiomuotoinen. Talousjohtajilla ei ollut kertomukseen liittyviä kehittämis

toiveita, joten heidän voidaan katsoa olevan ainakin jollain asteella tyytyväisiä nykyiseen 

malliin. Luotonantajien toiveet tilintarkastuskertomukselle ovat kahdenlaiset: Ensinnäkin he 

toivoisivat, että kertomus olisi enemmän yrityskohtainen kuin nykyinen malli. Kertomus voisi 

olla perusosaltaan nykyisen vakiomuotoisen mallin mukainen, mutta siinä olisi aina ns. neljäs 

kappale, jossa tilintarkastaja voisi tuoda esille tärkeäksi katsomiaan asioita. Heidän mielestään 

vakiomuotoisuus on sinänsä hyvä ja niin tulisi jatkuakin, sillä poikkeuksella, että käyttöön 

otettaisiin edellä kuvattu lisätietokappale. Toinen asia, mitä luotonantajat kertomuksiin toi

voisivat olisi monimutkaisten konsernirakenteiden selvittäminen, tämä voisi tietysti tapahtua 

esimerkiksi juuri edellä mainitussa neljännessä kappaleessa. Toinen sijoitusanalyytikoista 

toivoisi luotonantajien tavoin tiettyyn vakiomuotoiseen kertomukseen esimerkiksi neljättä
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kappaletta, jossa olisi aina yrityskohtaisia tietoja. Toinen taloustoimittajista kaipaisi myös 

esimerkiksi jo edellä käsiteltyä neljättä kappaletta, joka toimisi samoin kuin luotonantajat ja 

analyytikko olivat toivoneet. Hän halusi myös lisää kvalitatiiivista arviointia yrityksen 

tilanteesta Toinen toimittajista haluaisi toisen luotonantajan tavoin selvennyksiä monimutkai

siin konsernirakenteisiin todellisten valta- ja toimintaketjujen selvittämiseksi. Keskuskauppa

kamarin edustajan mukaan tilintarkastuskertomuksen osalta kaivataan ennen kaikkea ohjeis

tusta vakiomuodosta poikkeamistilanteisiin -tälläinen malli on ilmestymässä lähiaikoina KHT- 

yhdistyksen julkaisemana kirjansena.

Varsinaisen tilintarkastuksen suorittamisen osalta tilintarkastajat näkevät tulevaisuuden tar

peena tarkastukseen käytettävän ajan lisäämistä. Talousjohtajat toivoisivat tilintarkastajilta 

ennen kaikkea analyyttista otetta tarkastukseen ja sijoittamista tarkastajien ammattitaitoon ja 

sen ylläpitämiseen. Luotonantajat eivät nähneet tilintarkastajan lisätehtävien olevan haitallisia 

heidän riippumattomuuden kannalta, kunhan roolit pidetään selvinä. Keskuskauppakamarin 

edustajan suhtautui myönteisesti tilintarkastajien lisäpalveluihin, miksi tarkastajat eivät 

hyödyntäisi ammattitaitoaan, kunhan huolehtivat ulkoisesta riippumattomuuskuvastaan ja 

uskottavuudestaan.

8.0 Johtopäätökset

Tilinpäätösten käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana ja siten luo

tettavan tilinpäätösinformaation saamisen merkitys on kasvanut. Jotta tilinpäätösten lukijat 

voisivat luottaa tilinpäätösinformaatioon täytyy heillä olla käytettävissään jonkin ulkopuolisen 

ja ammattitaitoisen toimielimen mielipide yrityksen antamasta informaatiosta. Tällöin tilintar

kastajien ja heidän raportointinsa merkitys korostuu. Tilintarkastajien mielipide kulminoituu 

tilintarkastuskertomukseen ja siten siihen kohdistuvatkin suuret odotukset: lukijan on voitava 

luottaa tilintarkastuskertomukseen yrityksen antaman informaation oikeellisuuden mittarina.

Tutkielman tavoitteena on ollut teoriaosassa muodostaa kuva odotuskuilun puitetekijöistä 

tutkimalla sidosryhmiä agenttiteorian näkökulmasta kunkin sidosryhmän aseman ja perus- 

toiveiden selvittämiseksi, sekä kartoittamalla muita tekijöitä, jotka asettavat vaatimuksia tilin

tarkastuskertomukselle. Lainsäädännön ja KHT-yhdistyksen uuden mallin tarkastelun avulla 

on pyritty kuvaamaan, mitä tilintarkastajan raportoinnin, ja erityisesti tilintarkastuskertomuk

sen, tulee lakien ja tilintarkastajien mielestä sisältää ja mitä he ovat tehneet pyrkiessään 

kaventamaan odotuskuilua Odotuskuilun eri tekijöiden hahmottamisen jälkeen on empiiria-
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osassa haastattelututkimuksen avulla pyritty testaamaan asetettuja olettamuksia odotuskuilun 

osa-alueista, sekä saamaan kuva odotuskuilun tämän hetkisestä tilanteesta Suomessa ja uuden 

KHT-yhdistyksen mallin vaikutuksista siihen

Kiijoittaja katsoo, että tutkimusmenetelmäksi valittu puolistrukturoimaton suunnattu haastat

telu täytti sille asetetut tavoitteet ja tutkimuksella pystyttiin mittamaan sitä mitä sillä oli tar

koituskin mitata. Työn alussa asetettu hypoteesi odotuskuilun olemassaolosta osoittautui 

tutkimuksessa paikkaansa pitäväksi, mutta yllättävää kirjoittajan mielestä oli, ettei odotus- 

kuilu tilintarkastajan raportoinnin osalta vaikuttanut niin merkittävältä, kuin aikaisempien 

tutkimustulosten mukaan oli ennakkoon odotettavissa.

Tutkimuksen tulokset vastaavat varsin pitkälle Viitasen ja Voutilaisen saamia tutkimustulok

sia. Tilintarkastajien raportointi koettiin ongelmallisimmaksi odotuskuilun kannalta ja odotus- 

kuilun nähtiinkin usein kulminoituvan juuri tilintarkastuskertomukseen. Samoin kuin Viitasen 

tutkimuksessa tilintarkastuskertomuksen odotettiin sisältävän tietoja, jotka eivät siihen lain 

mukaan kuulu tai joita tilintarkastaja ei vaitiolovelvollisuutensa vuoksi voi esittää, kuten 

arvioita yrityksen tulevaisuudesta tai tarkoituksenmukaisuuskysymyksistä. Erona Viitasen ja 

esitettyihin angosaksisiin tutkimuksiin oli se, ettei vaatimuksia tilintarkastusprosessin eri vai

heista, rajoituksista, tarkastusmenetelmistä tai vastuunjaosta tilintarkastajien ja yrityksen 

johdon välillä enää esiintynyt, koska ne on huomioitu uudessa kertomusmallissa. Ainakin siltä 

osin uuden kertomuksen voidaan muuttaneen tilannetta aikaisempiin tutkimuksiin ja siten 

kaventaneen odotuskuilua. Saadut tulokset noudattavat varsin pitkälle myös Voutilaisen 

tutkimustuloksia: Vaikka vastuunjaon selvittämistä on toivottu tilintarkastuskertomukseen ei, 

kertomuksen kuitenkaan katsottu sisältävän uutta tietoa työnjaosta tilintarkastajien ja yritys

johdon välillä. Samoin kaikkien vastanneiden mielestä kertomuksen tulisi olla ainakin perus

lähtökohdaltaan vakiomuotoinen. Teoriaosaan mukaan otettu luku vakiomuodosta poikkea- 

mistilanteista ja niiden vaikutuksista tilintarkastuskertomukseen puolustaa tutkimuksen tulos

ten mukaan hyvin paikkaansa, koska kaikki haastatellut näkivät poikkeamiset erittäin merkit

tävinä, ja erityisesti taloustoimittajien mielestä juuri poikkeamiset ovat niitä tilanteita, jolloin 

tilintarkastuskertomuksella on merkitystä.

Seuraavaksi lyhyesti odotuskuilua koskevat tutkimustulokset: Tilintarkastajat olivat yksi

mielisiä odotuskuilun olemassaolosta ja sen syinä he näkivät tilintarkastajan tehtävien väärin 

ymmärtämisen ja liian suuret odotukset tilintarkastajien toiminnalta. Odotuskuilu syntyy 

heidän mielestään silloin, kun tilintarkastus ja yrityksen toiminta eivät vastaa sitä mitä sidos
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ryhmät olivat odottaneet. Tilintarkastajien ja talousjohtajien välillä ei vastausten perusteella 

näyttäisi vallitsevan ainakaan merkittävää odotuskuilua, joka johtuu kirjoittajan mielestä siitä, 

että talousjohtajat kyllä tietävät mistä tilintarkastuksessa oikein on kysymys, koska he ovat 

tekemisissä tilintarkastajien ja heidän työnsä kanssa. Myöskään luotonantajien ja sijoitusana- 

lyytikkojen sekä tilintarkastajien välillä ei tutkimuksen mukaan vallitse merkittävää odotus- 

kuilua, luotonantajien ja analyytikkojen odotukset kohdistuivat lähinnä tilintarkastuskerto

mukseen ja he toivoivatkin, että siinä olisi ns. neljäs kappale nykyisen vakiomuodon lisäksi. 

Odotuskuilu vaikutti tutkimuksen mukaan merkittävimmältä tilintarkastajien ja taloustoimitta

jien välillä. Taloustoimittajat suhtautuivat varsin epäilevästi tilintarkastajien raportointiin ja 

heidän mielestään odotuskuilu kulminoituu tilintarkastuskertomukseen ja siinä esitettäviin 

asioihin. Myös taloustoimittajat kaipasivat kertomukseen ns. neljättä kappaletta Keskuskaup

pakamarin edustajan mukaan odotuskuilu johtuu tilintarkastajien tehtävien väärinymmärtämi

sestä.

Sidosryhmien odotukset kulminoituivat tilintarkastuskertomukseen niin kuin aikaisemmis

sakin tutkimuksessa. Uutta aikaisempiin tutkimuksiin oli samanlaisen ehdotuksen toistuminen 

useammassa sidosryhmässä: neljännen kappaleen sisällyttäminen kertomukseen Perusideana 

siinä olisi, että vakiomuotoisuus olisi edelleen helposti havaittavissa kolmesta ensimmäisestä 

kappaleesta, jotka voisivat sidosryhmien mukaan olla vaikka nykyisen mallin mukaiset, mutta 

lisäinformaation antaminen olisi tilintarkastajalle helpompaa, koska niiden antaminen ei enää 

merkitsisi ‘Vakiomuodosta” poikkeamista, vaan kaikki osaisivat odottaa yrityskohtaisia lisä

tietoja. Tilintarkastajat pystyisivät “normaaleissa” tilanteissa antamaan vakiomuotoisen kerto

mukseen niinkuin aikaisemminkin ja sidosryhmät saisivat kaipaamaansa yrityskohtaista lisä

informaatiota. Ensi ajattelulla ajatus tuntuu erinomaiselta, kaikki saisivat mitä haluaisivat ja 

odotuskuilun merkittävintä osa-aluetta saataisiin pienemmäksi, mutta kun ajatusta miettii 

tarkemmin olisi seuraus todennäköisesti se, että vähitellen neljännestäkin kappaleesta tulisi 

vakiomuotoinen, koska ei uusi kappale todennäköisesti muuttaisi tilintarkastajien asennetta 

tilintarkastuskertomukseen eli että siihen kirjoitetaan vain merkittävistä asioista. Samoin 

tarkastajat haluaisivat edelleen välttää väärien impulssien antamista ja olisivat, aiheellista 

kyllä, yhtä varovaisia raportoinnissaan myös neljännen kappaleen osalta. Ajatus on kyllä mie

lenkiintoinen ja jatkopohdiskelun arvoinen -olisiko se sittenkin ratkaisu nykyiseen ongelmaan.

Pohdittaessa niin tilintarkastajien tarkastustyöhön kuin tilintarkastuskertomukseen liittyviä 

toiveta on syytä vielä lopuksi ottaa esille muutamia perusasioita. Ensinnäkin ajateltaessa
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tilintarkastajalle annettavia lisätehtäviä, jotka hämärtävät hänen alkuperäistä tehtäväänsä 

antaa lausunto tilinpäätöksestä, voidaan joutua tilanteeseen, jossa tilintarkastajan kyvyt eivät 

riitä saattaa kokonaisuus hämärtyä: mitkä tilintarkastajan tehtävä ja rooli ovat, jos ei tiedetä 

mitä tilintarkastaja itseasiassa tekee, hänen uskottavuutensa, tilintarkastuskertomuksen uskot

tavuus sekä tilinpäätöksen uskottavuus kärsivät.

Asetettaessa tilintarkastuskertomukselle vaateita lisäinformaation antamiseksi on syytä muis

taa, että lähtökohtana on, että perusinformaation antaa hallitus ja toimitusjohtaja tilinpäätök

sessä. Oikean tilinpäätösinformaation saaminen ja tilinpäätösanalyysin tekeminen edellyttävät 

siten ensi sijassa tuloslaskelman, taseen, niiden liitetietojen ja toimintakertomuksen läpikäyn

tiä ja analysointia. Näistä asioiden pitäisi pääsääntöisesti selvitä. Vasta toisessa vaiheessa 

luetaan tilintarkastajan kiijoittamaa tilintarkastuskertomusta, joka varmentaa ja tarvittaessa 

täydentää esitetyt asiat.

Tutkimustulosten perusteella uuden mallin voidaan ainakin joiltakin osin katsoa kaventaneen 

odotuskuilua, mutta kun huomioidaan toisaalta toivomukset neljännestä kappaleesta ja 

toisaalta varsin useiden haastateltavien mielipiteet siitä, ettei mallin sanamuodolla ole 

itseasiassa merkitystä, ei voi olla ajattelematta samoin kuin David Flint kiijassaan Philosophy 

and Principles of Auditing kun hän toteaa, että odotuskuilu johtuu kertomuksen hyväksi

käyttäjien odotusten ylittäessä tilintarkastajan velvollisuuksiensa perusteella tekemän tarkas

tustyön, eikä tilintarkastuskertomuksella enää voida korjata tuota odotuskuilua. Kirjoittaja 

ajattelee varsin samankaltaisesti Flintin ja muutamien suomalaisten tarkastajien kanssa, ettei 

tilintarkastuskertomus ole välttämättä se ensisijainen ja paras väylä odotuskuilun pienentä

miseksi, vaan keinojen täytyy löytyä muualta. Kertomusta ei voida koskaan muuttaa ja 

muokata kaikkien sidosryhmien tarpeita vastaavaksi. Kirjoittaja yhtyy joidenkin tilintarkas

tajien keskuudessa esiintyneeseen mielipiteeseen siitä, ettei kaikkien kansalaisten edes tarvit

sekaan tietää, mistä tilintarkastuksesta on kysymys. Tilintarkastajien antaman informaation 

painopisteen tulee olla niissä yhteiskuntaryhmissä, joissa tilintarkastuksella on enemmän 

merkitystä ja tilintarkastajien tulee huolehtia, että tilintarkastuksen uskottavuus ja imago eivät 

kärsi näissä ryhmissä, vaan jatkossakin tarkastajien kertomuksissaan antama informaatio 

menee perille ja se ymmärretään oikein.
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Tilintarkastuslain ( 936/94) 19 §

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. 
Kertomus on luovutettava yhteisön tai säätiön hallitukselle tai vastaavalle 
toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on 
esitettävä vahvistettavaksi Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää lausunto:

1) siitä, onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista 
koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) siitä, antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja
riittävät tiedot yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta;

3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4) tuloksen käsittelystä hallituksen tai muun vastaavan toimielimen
esittämällä tavalla; sekä

5) vastuuvapaudesta

Jos yhteisön tai säätiön yhtiömies, hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan 
toimielimen jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka toimitusjohtaja tai 
muu vastuuvelvollinen on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa 
seurata vahinkorvausvelvollisuus, taikka muuta yhteisöä tai säätiötä koskevan 
lain tai sen yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen vastaiseen toimin
taan, tilintarkastajan tulee esittää siitä kertomuksessaan muistutus.

Tilintarkastajan tulee kertomuksessaan tarvittaessa täydentää tilinpäätöstietoja. 
Tilintarkastaja voi antaa lisätietoja, jos tilintarkastaja katsoo sen olevan tarpeen.

Emoyrityksenä olevassa yhteisössä ja säätiössä on lisäksi annettava erityinen 
kertomus konsernista noudattaen soveltuvin osin, mitä 1-3 momentissa 
säädetään.
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Vanha, vuodelta 1980 oleva KHT-yhdityksen tilintarkastuskertomusmalH

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olemme tarkastaneet X oy:n tilinpäätöksen ja kiijanpidon sekä hallinnon tilikau
delta 1.1.-31.12.19XX hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Puollamme:

• tuloslaskelman ja taseen vahvistamista,

• vastuuvapauden myötämistä (hallintoneuvoston ja) hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta,

• taseen mukaisten voittovarojen käyttämistä/tappion käsittelemistä hallituksen 
toimintakertomuksessa ehdottamalla tavalla

Päiväys

Allekirjoitukset
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IAPCm tilintarkastuskertomusmalli

Independent auditor’s report to...

We have audited the accompanying balance sheet of the ABC Company as of 
December 31, 19XX, and the related statements of income, and cash flows for 
the year the ended (the reference can be by page numbers). These financial 
statements are the responsibily of the Company’s management. Our responsibility 
is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing 
(or refer to relevant national standards or practices). Those standards require that 
we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about wether the 
financial statements are free of material misstatement. An audit includes 
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in 
the financial statements. An audit also includes assessing the accounting 
principles used and significant estimates made by management, as well as 
evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit 
provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of (or”present 
fairly”), in all material respects, the financial position of ...as of(at)..., and of the 
result of its operations and its cash flows for the year ended in accordance with... 
1 (and comply with. . .2)

AUDITOR

Date

Address

1.

2.

Indicate the relevant national standards or refer to IASs. 
Refer to relevant statues or law.
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KHT-yhdistyksen vuosikokouksessa 1994 käsitelty ehdotus uudeksi tilintarkastus- 
kertomusmalliksi (ei hyväksytty)

TILINTARKASTUSKERTOMUS X Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet X Oy:n kirjanpidon ja tilinpäätöksen konsemitilin- 
päätöksineen sekä hallinnon tilikaudelta xx.xx. - xx.xx.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätök-sen 
laatimisesta sekä kirjanpidon valvonnasta ja lainmukaisesta järjestämisestä. 
Hallitus vastaa myös yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestä
misestä.

Lain mukaan meidän tehtävämme yhtiökokouksen valitsemina riippumattomina 
tilintarkastajina on tarkastaa yhtiön kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto ja antaa 
siitä lausunto.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Olemme tällöin 
lausuntomme antamista varten riittävässä laajuudessa tarkastaneet kirjanpidon ja 
tilinpäätösen laatimiseen liittyvää aineistoa sekä perehtyneet yhtiö ja konsernin 
hallintoon sekä toiminnan järjestämiseen.

Tarkastamamme tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen 
laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös 
antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin ja 
emoyhtiön toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta.

Tarkastuksen perusteella puollamme

tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista, sekä

vastuuvapauden myötämistä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä/ taseen mukaisten voittovarojen 
käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen.

Päiväys

Allekirjoitus
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Tilintarkastajille lähetty etukäteiskirje

Jari Laakkonen KYSYMYKSET
Lutherinkatu 14 В 27 
00100 Helsinki
(90)498 029 11.6.1996

Vastaanottaja

Puhelinkeskustelumme 11.6.1996 

HAASTATTELUKYSYMYKSET

Kuten puhelimessa mainitsin, ajattelin toteuttaa haastattelun ns. puoli- 
strukturoituna haastatteluna, eli en lähetä teille etukäteen monia eksakteja 
kysymyksiä, vaan muutamia suuntaa antavia, lähinnä keskustelua johdatelevia 
kysymyksiä.

Haastattelun tuloksia käytän pro gradu -tutkielmani, “ KHT-yhdistyksen tilin- 
tarkastuskertomusmalli ja odotuskuilu”, empiiriaosassa, jossa eri sidosryhmien 
edustajia haastattelemalla pyrin kartoittamaan vallitsevaa odotuskuilua ja uuden 
tilintarkastuskertomusmallin vaikutuksia siihen. (Ohessa on KHT-yhdistyksen 
malli vakiomuotoiseksi tilintarkastuskertomukseksi.)

• Miten määritätte tilintarkastajien ja tilintarkastuskertomuksen aseman ja mer
kityksen yrityksen ja sen sidosryhmien kannalta? Miten eri sidosryhmät 
käskyksenne mukaan määrittelevät ne?

• Uskotteko, että tilintarkastuskertomuksesta on hyötyä sidosryhmille niiden 
tehdessä yritystä koskevia päätöksiä.

• Mielipiteenne uudesta tilintarkastuskertomusmallista.

• Mitä vakiomuotoinen / puhdas kertomus mielestänne merkitsee?

• Vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta poikkeamisen merkitykselli
syys.

• Miten kehittäisitte tilintarkastusta ja tilintarkastuskertomusta?

Kunnioittavasti

Jari Laakkonen
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Kaikille sidosryhmille kohdistetut kysymykset sekä lisä- ja tarkennuskysymykset

Miten määritätte tilintarkastajien ja tilintarkastuskertomuksen aseman ja merkityksen 
yrityksen ja sen sidosryhmien kannalta? Miten eri sidosryhmät käsityksenne mukaan 
määrittelevät ne? (Tilintarkastajat)

Talousjohtajat, luotonantajat ja sijoitusanalyytikot:

Miten määritätte tilintarkastajien ja tilintarkastuskertomuksen aseman ja merkityksen 
toimintanne kannalta?

Julkinen sana:

Miten määritätte tilintarkastajien ja tilintarkastuskertomuksen aseman ja merkityksen 
toimintanne kannalta? Miten määritätte tilintarkastajien ja yrityksen johdon velvollisuudet 
yrityksen toiminnasta ja tilinpäätöksen informaation oikeellisuudesta?

Julkinen valta:

Miten määritätte tilintarkastajien ja tilintarkastuskertomuksen aseman ja merkityksen 
yrityksen ja sen sidosryhmien kannalta? Mieten sidosryhmät ja toisaalta tilintarkastajat 
käsityksenne mukaan määrittävät ne?

Lisä- ja tarkennuskysymykset:

- Tilintarkastajan ja tilintarkastuskertomuksen tehtävät
- Tilintarkastajan rooli ja siihen vaikuttavat tekijät
- Onko olemassa selkeitä ongelma-alueita odotusten ja toisaalta taijonnnan välillä
- Mikä on syy viime aikaiseen vilkkaaseen keskusteluun
- Onko olemassa odotuskuilua

Uskotteko, että tilintarkastuskertomuksesta on hyötyä sidosryhmille niiden tehdessä 
yritystä koskevia päätöksiä. (Tilintarkastajat)

Talousjohtajat:

Onko tilintarkastuskertomuksesta (tilintarkastuksesta) teille hyötyä tehdessänne yritys- 
tänne ja sen toimintaa koskevia päätöksiä? Uskotteko tilintarkastuskertomuksesta olevan 
hyötyä sidosryhmillenne niiden tehdessä päätöksiä yritystänne koskevissa asioissa?

Luotonantajat ja sijoitusanalyytikot:

Onko tilintarkastuskertomuksesta (tilintarkastuksesta) teille hyötyä tehdessänne asiakkai
tanne koskevia päätöksiä?
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Julkinen sana:

Onko tilintarkastuskertomuksesta (tilintarkastuksesta) teille hyötyä tehdessänne yrityksiä 
koskevia johtopäätöksiä?

Julkinen valta:

Uskotteko, että tilintarkastuskertomuksesta (tilintarkastuksesta) on hyötyä sidosryhmille 
niiden tehdessä yritystä koskevia päätöksiä (Erityisesti verottajan ja julkisen vallan 
näkökulmasta)?

Lisä- ja tarken n usky sy mykset

- Jos on miksi, jos ei miksi ei
- Tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätösinformaation suhde (sidosryhmät)
- Minkä luulette olevan ongelmallisinta tilintarkastuskertomuksen tulkinnassa sidosryh
mille (tai teille)
- Uskotteko uuden tilintarkastuskertomusmallin auttavan asiaa

Mielipiteenne uudesta tilintarkastuskertomusmallista.

- Onko riittävä
- Työnjakokappale (merkitystä/hyötyä sidosryhmille)
- Sisältökappale (onko riittävä sidosryhmien kannalta, pitäisikö kertoa vielä enemmän)
- Vakiomuotoisuus
- Onko uusi malli vähentänyt alussa puheena ollutta odotuskuilua

Mitä vakiomuotoinen / puhdas kertomus mielestänne merkitsee?

- Miten määritätte vakiomuotoisen/puhtaan kertomuksen, kumpaa käyttäisitte
- Merkitseekö enemmän kuin aikaisemmin
- Uskotteko sidosryhmien tietävän/ymmärtävän samoin, miten luulette sidosryhmien 
mielipiteestä
- (Osallistuvatko tilintarkastajat riittävästi/liikaa tilinpäätöksen laadintaan)

Vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta poikkeamisen merkityksellisyys.

- Miten herkästi mielestänne poiketaan, pitäisikö poiketa herkemmin
- Miten vakava asia - tilintarkastuspöytäkiija - osakkeenomistajat yms
- Ovat tilintarkastajat liian varovaisia

Miten kehittäisitte tilintarkastusta ja tilintarkastuskertomusta?

- Pidempi malli, tilannekohtainen/yrityskohtainen kertomus
- Tilintarkastajan lisäpalvelut
- Tarkastusfunktion laajentaminen


